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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES 
o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek
(COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0761),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0392/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2014),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zahazování plastových nákupních tašek mimo odpad přispívá k zanášení moří odpadem, ale 
má zároveň celkově nepříznivé důsledky pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Skutečné opětovné používání závisí na mnoha faktorech. V zásadě může být opětovně použita 
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kterákoli plastová taška. Zásadní význam pro opětovné použití však má tloušťka plastové 
tašky.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ačkoli plastové nákupní tašky lze 
recyklovat, míra jejich recyklace je v 
současné době velmi nízká. Navíc nelze 
očekávat, že by jejich recyklace dosáhla 
významné úrovně, protože jsou tenké 
a lehké, takže nemají z hlediska recyklace
vysokou hodnotu. Kromě toho se 
neprovádí tříděný sběr plastových 
nákupních tašek, jejich přeprava je 
nákladná a vymývání za účelem recyklace 
vyžaduje velké množství vody. Recyklace 
plastových nákupních tašek proto neřeší 
problémy, které způsobují.

Or. en

Odůvodnění

Stávající míra recyklace plastových nákupních tašek činí 6,6 %. Jak vyplývá ze studie Bio-
Intelligence Service, z níž vycházelo posouzení dopadů, odhaduje se, že úroveň recyklace 
zůstane v roce 2020 pod 10 %. Kromě skutečnosti, že předcházení vzniku odpadu a opětovné 
použití mají podle hierarchie odpadů přednost před recyklací, je zřejmé, že zvýšení míry 
recyklace tento problém nevyřeší.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
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parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic7 přijmout opatření ke
snížení spotřeby plastových nákupních 
tašek o tloušťce nedosahující 50 mikronů. 
Tato opatření by měla brát v potaz stávající 
míru spotřeby plastových nákupních tašek 
v jednotlivých členských státech s tím, že 
vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější 
úsilí. V zájmu sledování pokroku při 
snižování spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek budou vnitrostátní orgány 
podle článku 17 směrnice 94/62/ES 
poskytovat údaje o jejich používání.

parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic7 přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 
mikronů. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje 
o jejich používání.

______________ ______________
7 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o zpřísnění formulace v souladu s navrženým konkrétním cílem, kterým je snížení 
o nejméně 80 %, jak se navrhuje v článku 1.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nejúčinnějším způsobem, jak snížit zbytečnou spotřebu nákupních tašek, je jejich zpoplatnění. 
To by mělo být povinné ve všech členských státech. Mělo by se vztahovat na všechny nákupní 
tašky, nejen plastové, s výjimkou velmi tenkých plastových nákupních tašek, které jsou 
nezbytné pro hygienu potravin, či jejich alternativ.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Velmi lehké plastové nákupní tašky 
používané k balení vlhkých, volně 
prodejných a nebalených potravin, jako je
syrové maso, ryby a mléčné výrobky, jsou 
nezbytné pro hygienu potravin, a neměl by 
se na ně proto vztahovat cíl snížení 
spotřeby stanovený v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Protože v současnosti neexistují alternativy k balení volně prodejných, nebalených potravin, 
jako jsou syrové maso, ryby a mléčné výrobky, neměl by se na tyto nákupní tašky vztahovat cíl 
stanovený v této směrnici. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly rovněž zjistit, jaké jsou možnosti, pokud jde o omezení používání velmi 
lehkých plastových nákupních tašek sloužících k balení suchého ovoce, zeleniny a cukrovinek. 
Ty by mohly být případně nahrazovány nákupními taškami vyrobenými z kompostovatelných 
biologických materiálů získávaných udržitelným způsobem nebo recyklovaným papírem.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Členské státy již mají v souladu se 
směrnicí 2008/98/ES povinnost zavést do 
roku 2015 tříděný sběr odpadového papíru 
za účelem podpory vysoce kvalitní 
recyklace. Členské státy by měly dále 
zavést tříděný sběr biologického odpadu, 
aby tak přispěly k vysoké míře 
kompostování a recyklace biologického 
odpadu, včetně kompostovatelných 
nákupních tašek z biologických materiálů. 

Or. en

Odůvodnění

Aby mělo používání kompostovatelných plastových tašek z biologických materiálů skutečné 
ekologické výhody ve srovnání s běžnými plastovými taškami, je třeba zavést tříděný sběr 
biologického odpadu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Základní požadavky na biologicky 
rozložitelné obaly je třeba upravit tak, aby 
se zajistilo, že za biologicky rozložitelné 
budou považovány výhradně materiály, 
které se do konce stanovené lhůty plně 
biologicky rozloží.

Or. en

Odůvodnění

Stávající základní požadavky nejsou dostatečně přísné, neboť vyžadují biologický rozklad 
pouze většiny balení a nestanovují pro něj žádnou lhůtu. Měly by být zpřísněny.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6e) Evropská norma EN 13432 
„Požadavky na obaly využitelné ke 
kompostování a biodegradaci – Zkušební 
schéma a kritéria hodnocení pro konečné 
přijetí obalu“ stanovuje vlastnosti 
materiálu, který lze považovat za 
„kompostovatelný“, k nimž patří zejména 
jeho recyklovatelnost za využití 
organického odpadu (kompostování 
a anaerobní digesce). Komise by měla 
požádat Evropský výbor pro normalizaci 
o aktualizaci této normy, aby byla 
uvedena do souladu se změnou 
základních požadavků. 

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k navrženému zpřísnění základních požadavků by Komise měla požádat Evropský 
výbor pro normalizaci, aby příslušnou normu odpovídajícím způsobem aktualizoval.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6f) Některé materiály z plastů označují 
jejich výrobci jako „oxo-biodegradabilní“. 
V těchto materiálech jsou běžné plasty 
obohaceny „oxo-biodegradabilními“ 
přísadami, obvykle solemi kovů. 
V důsledku oxidace těchto látek se tyto 
plasty rozpadají na malé částice, které 
zůstávají v životním prostředí. Je proto 
zavádějící označovat tyto materiály z 
plastů jako „biodegradabilní“. Rozpad na 
malé částice přeměňuje viditelný odpad, 
jako jsou plastové nákupní tašky, na 
neviditelný odpad v podobě druhotných 
mikroplastů. Problém s odpady se tím 
neřeší, naopak se zvyšuje znečištění 
životního prostředí těmito materiály z 
plastů, které by proto neměly být 
používány jako plastové obaly.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že „oxo-biodegradabilní“ plasty, které se ve skutečnosti nerozkládají, ale 
pouze rozpadají na druhotné mikroplasty, by neměly být používány jako obalový materiál. 
Rozpad plastů na druhotné mikroplasty zvyšuje znečištění životního prostředí plasty, a neměl 
by proto být povolen. To je v souladu s postojem Výboru pro životní prostředí v souvislosti 
s evropskou strategií pro plastové odpady.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6g) Látky, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
nebo látky vyvolávající narušení 
endokrinní činnosti (endokrinní 
disruptory) by měly být postupně vyřazeny 
z používání v obalových materiálech, aby 
se tak zabránilo zbytečnému vystavování 
osob těmto látkám a tomu, aby se tyto 
látky ve fázi odpadu uvolňovaly do 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a endokrinní disruptory vzbuzují 
značné obavy. Všude, kde je to možné, by měly být nahrazeny. Jejich nahrazování 
v plastových obalech je v souladu s postojem Výboru pro životní prostředí v souvislosti 
s evropskou strategií pro plastové odpady. Limitní hodnoty pro těžké kovy jsou již stanoveny 
směrnicí o obalech.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aby bylo zajištěno, že biologické 
materiály jsou získávány udržitelným 
způsobem prospěšným pro životní 
prostředí, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijmout akty podle 
článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, jimiž stanoví kritéria pro 
získávání těchto materiálů udržitelným 
způsobem. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktu 
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v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 3 se vkládá nový bod -2a, 
který zní:
„-2a. „plastovými taškami“ tašky 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků;“

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje rozšířit oblast působnosti tohoto pozměňujícího aktu na všechny 
nákupní tašky. Proto by měla být zavedena obecná definice nákupních tašek.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. „lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* 
o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů 
a poskytované spotřebitelům v místě 

„2a. „lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* 
o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů 
a poskytované spotřebitelům v místě 
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prodeje zboží či výrobků. prodeje zboží či výrobků, s výjimkou velmi 
lehkých plastových nákupních tašek;

______________ _______________
* Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1.“ * Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že velmi lehké plastové nákupní tašky slouží ke zvláštním účelům, měly by
být definovány zvlášť, a tedy vyloučeny z definice lehkých plastových nákupních tašek.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se vkládá nový bod 2b, 
který zní:
„2b. „velmi lehkými plastovými 
nákupními taškami“ tašky vyrobené 
z materiálů z plastů definovaných v čl. 3 
odst. 1 nařízení (EU) č. 10/2011 
o tloušťce stěny nižší než 10 mikronů 
a poskytované spotřebitelům v místě 
prodeje zboží či výrobků pro balení volně 
prodejných nebalených potravin, jako je 
syrové maso, ryby, mléčné výrobky, ovoce, 
zelenina a cukrovinky;“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že velmi lehké plastové nákupní tašky slouží ke zvláštním účelům, měly by 
být definovány zvlášť. Velmi lehké plastové nákupní tašky by měly být definovány na základě 
tloušťky stěny, která nedosahuje 10 mikronů.
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) V článku 3 se vkládá nový bod 2c, 
který zní:
„2c. „biologickými materiály“ materiály 
vyrobené z přírodních látek, které jsou 
získávány udržitelným způsobem a jsou 
biologicky rozložitelné;“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici biologických materiálů.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) V článku 3 se vkládá nový bod 2d, 
který zní:
„2d. „oxo-rozložitelnými materiály 
z plastů“ materiály z plastů, které 
obsahují přídatné látky, jež vyvolávají 
rozpad materiálu z plastů na jeho 
mikročástice;“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici oxo-rozložitelných materiálů z plastů.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d) V článku 3 se vkládá nový bod 2e, 
který zní:
„2e. „biologickým odpadem“ biologicky 
rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 
potravinářské a kuchyňské odpady 
z domácností, restaurací, stravovacích 
a maloobchodních zařízení a srovnatelný 
odpad ze zařízení potravinářského 
průmyslu. Nezahrnuje odpady ze 
zemědělství a z lesního hospodářství, hnůj, 
kal z čistíren nebo jiné biologicky 
rozložitelné odpady, jako jsou 
např. přírodní textilie, papír nebo 
zpracované dřevo. Nezahrnuje ani vedlejší 
produkty výroby potravin, které se nikdy 
nestanou odpadem;“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici biologických materiálů. Tato definice byla převzata ze 
Zelené knihy o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (COM(2008) 811 final), 
kterou vypracovala Komise.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e) V článku 3 se vkládá nový bod 2f, 
který zní:
„2f. „látkami, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci“ 
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látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 
1B podle přílohy VI části 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008*;
______________
* Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 
o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. 
věst. L 353, 31.12.2008, s. 1)“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici látek karcinogenních, mutagenních a toxických pro 
reprodukci, na něž se vztahuje tento právní předpis.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f) V článku 3 se vkládá nový bod 2g, 
který zní:
„2g. „endokrinními disruptory“ látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti, pro které existuje 
vědecký důkaz o možných vážných 
účincích na lidské zdraví nebo které jsou 
identifikovány postupem podle článku 59 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006* či jsou identifikovány 
v souladu s doporučením Komise 
[.../.../EU] **;
________________
* Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
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18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických 
látek, o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 
č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 
a směrnic Komise 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. 
věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
** Doporučení Komise [.../.../EU] ze dne 
... o kritériích pro identifikaci 
endokrinních disruptorů (Úř. věst. L...).“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici látek vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, na něž 
se vztahuje tento právní předpis. Měly by existovat tři způsoby, jak identifikovat látku jako 
endokrinní disruptor: na základě vědeckého důkazu o možných vážných účincích na lidské 
zdraví, na základě identifikace podle nařízení REACH (které je směrodatné, avšak zdaleka 
není vyčerpávající) nebo na základě doporučení Komise v této záležitosti, které musí Komise 
v souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin a nařízením o biocidech přijmout do 
konce tohoto roku.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-2) V článku 4 se vkládá odstavec -1a, 
který zní:
„-1a. Členské státy zajistí, aby obal byl 
vyroben tak, aby neobsahoval látky 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci ani endokrinní disruptory 
v koncentraci vyšší než 0,01 %. Členské 
státy zajistí, aby obal byl vyroben tak, aby 
neobsahoval „oxo-rozložitelné“ materiály z 
plastů. Tato opatření budou přijata do ...*.



PE526.120v01-00 20/30 PR\1013581CS.doc

CS

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

Or. en

Odůvodnění

Postupně by se mělo upustit od používání látek karcinogenních, mutagenních a toxických pro 
reprodukci, stejně jako endokrinních disruptorů v obalových materiálech obecně. Rovněž je 
třeba z použití v obalových materiálech jednoznačně vyřadit oxo-rozložitelné materiály 
z plastů. Vyřazení těchto látek vyžadoval Výbor pro životní prostředí v rámci evropské 
strategie pro plastové odpady.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do ... dosáhly alespoň 80%
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek ve srovnání s průměrnou
spotřebou v Unii v roce 2010. *.

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba stanovit jasný cíl, pokud jde snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. 
Tento cíl by měl vycházet z průměrné spotřeby v EU v roce 2010. V důsledku toho by členské 
státy, které dosud nepřijaly opatření k omezení spotřeby, musely vyvinout větší aktivitu než ty, 
které tak již učinily. Celkový cíl je však stejný pro všechny. Uvedeného snížení lze téměř ze 
dne na den dosáhnout tím, že přestanou být zdarma poskytovány plastové nákupní tašky.
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá odstavec 1b, 
který zní:
„1b. Členské státy přijmou opatření, 
kterými zajistí, aby maloobchodníci 
neposkytovali nákupní tašky zdarma, 
s výjimkou velmi lehkých plastových 
nákupních tašek, které jsou nezbytné pro 
hygienu potravin, či jejich alternativ, jak 
je uvedeno v odstavci 1c. Členské státy 
zajistí, aby maloobchodníci účtovali za 
lehké plastové nákupní tašky cenu, která 
je účinná a přiměřená pro dosažení cíle 
snížení spotřeby, jak je uvedeno v odstavci 
1a. Členské státy přijmou tato opatření do 
...*. Členské státy, které zavedly tříděný 
sběr biologického odpadu, mohou od 
maloobchodníků vyžadovat, aby cenu 
lehkých plastových nákupních tašek 
vyrobených z biologických materiálů 
snížili až o 50 %.
________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum jeden rok 
po vstupu této směrnice v platnost.“

Or. en

Odůvodnění

Nejúčinnějším způsobem, jak snížit zbytečnou spotřebu nákupních tašek, je jejich zpoplatnění. 
Mělo by se vztahovat na všechny nákupní tašky, nejen plastové, s výjimkou velmi tenkých 
plastových nákupních tašek, které jsou nezbytné pro hygienu potravin, či jejich alternativ. 
Členské státy, které zavedly tříděný sběr biologického odpadu, mohou poplatek za lehké 
plastové nákupní tašky vyrobené z biologických materiálů snížit o 50 %. Tím vznikne pobídka 
k přechodu na tyto tašky pouze v případě, že je zajištěno jejich řádné zpracování, a zároveň 
zůstane zachována pobídka k omezení jejich používání.
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Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V článku 4 se vkládá odstavec 1c, 
který zní:
„1c. Členské státy přijmou opatření, 
kterými zajistí, aby se postupně omezilo 
používání velmi lehkých plastových 
nákupních tašek sloužících k balení 
suchých, volně prodejných a nebalených 
potravin, jako je ovoce, zelenina 
a cukrovinky, nebo aby byly postupně 
nahrazeny nákupními taškami 
vyrobenými z recyklovaného papíru či 
biologických materiálů, pokud tyto státy 
zavedly tříděný sběr biologického odpadu. 
Členské státy přijmou tato opatření do ...*.
________________
* Úř. věst.: vložte prosím datum dva roky 
po vstupu této směrnice v platnost.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly rovněž zjistit, jaké jsou možnosti, pokud jde o omezení používání velmi 
lehkých plastových nákupních tašek sloužících k balení suchého ovoce a zeleniny, avšak není 
třeba udávat konkrétní cíl. Tyto velmi lehké plastové nákupní tašky by případně mohly být 
nahrazeny nákupními taškami vyrobenými z biologických a kompostovatelných materiálů, 
které jsou získávány udržitelným způsobem v zemích s tříděným sběrem biologického odpadu, 
nebo recyklovaným papírem. Díky tomu by bylo možné používat tyto tašky a zároveň by se 
vyřešil problém s pohazováním odpadu.

Pozměňovací návrh 26

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

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

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

„1d. K dosažení cíle snížení spotřeby 
uvedeného v odstavci 1a mohou členské 
státy využívat ekonomické nástroje, jako 
jsou daně, a mohou zachovat či zavést 
omezení týkající se uvádění na trh v rámci 
odchylky od článku 18 této směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost ukládat daně nebo zavést omezení týkající se uvádění na 
trh, aby dosáhly cíle pro snížení spotřeby o nejméně 80 %. 

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) V článku 4 se vkládá odstavec 1e, 
který zní:
„1e. Členské státy zajistí, aby opatření ke 
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek nevedla k celkovému 
zvýšení produkce obalů.“

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení uvedené v 7. bodě odůvodnění návrhu Komise by mělo být přeneseno do 
operativní části, aby se zabránilo tomu, že cíl pro snížení spotřeby bude mít jakékoli 
nežádoucí účinky.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e) V článku 4 se vkládá odstavec 1f, který 
zní:

Členské státy budou v rámci podávání 
zpráv Komisi v souladu s článkem 17 této 
směrnice informovat o účincích, jaké mají 
tato opatření na celkovou produkci 
obalových odpadů.“

„1f. Členské státy budou v rámci podávání 
zpráv Komisi v souladu s článkem 17 této 
směrnice informovat o účincích, jaké mají 
tato opatření na celkovou produkci 
obalových odpadů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 f (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2f) V článku 20 se vkládá odstavec 1a, 
který zní: 
„1a. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci podle článku 1a této 
pozměňující směrnice, v nichž určí 
kritéria pro získávání biologických 
materiálů udržitelným způsobem. Tyto 
akty v přenesené pravomoci se přijmou do 
...*.
________________
* Úř. věst.: vložte prosím datum osmnáct
měsíců od vstupu této pozměňující 
směrnice v platnost. “

Or. en



PR\1013581CS.doc 25/30 PE526.120v01-00

CS

Odůvodnění

Biologické materiály je třeba získávat udržitelným způsobem, mají-li znamenat skutečný 
přínos pro životní prostředí. Komise by měla prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci 
vypracovat příslušná kritéria.

Pozměňovací návrh 30

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

Původní znění Pozměňovací návrh

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

Biologicky rozložitelné obaly musí být 
takové povahy, aby byly schopné se 
podrobit fyzikálnímu, chemickému, 
tepelnému nebo biologickému rozkladu, 
umožňujícímu, aby se převážná část 
vzniklého kompostu nakonec rozložila na 
oxid uhličitý, biomasu a vodu.

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

Or. en

Odůvodnění

Stávající základní požadavky nejsou dostatečně přísné, neboť vyžadují biologický rozklad 
pouze „převážné části“ balení a nestanovují pro něj žádnou lhůtu, když uvádějí, že odpad by 
se měl „nakonec“ rozložit. Tyto požadavky by se měly zpřísnit. Je třeba upřesnit, že veškerý 
materiál se rozloží během doby kratší než jeden rok.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
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Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 1 bodu 2f je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou od ...*.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 
2f kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 1 odst. 2f vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
________________
* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 
pozměňující směrnice v platnost. 

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Obecné souvislosti
V Evropské unii se používá neúměrné množství plastových tašek. Každý rok se jedná 
přibližně o 100 miliard plastových tašek, přičemž nebude-li přijato žádné opatření, očekává 
se, že jejich počet vzroste do roku 2020 na 111 miliard. To znamená, že každý Evropan 
použije za rok v průměru 200 plastových tašek. Trvá-li Vám přečtení tohoto vysvětlujícího 
prohlášení 5 minut, spotřebuje se za tu dobu v EU 1 milion plastových tašek.

89 % plastových tašek je však použito pouze jedenkrát a následně končí v odpadu. I když jsou 
v obchodech k dispozici silnější plastové tašky určené k opakovanému použití, spotřebitelé 
v řadě členských států používají i nadále jednorázové plastové tašky, neboť je dostávají 
zdarma. Maloobchodníci je rozdávají bezplatně, protože lehké plastové tašky, vyrobené 
zejména v Asii, jsou velmi laciné.

2. Negativní důsledky pro společnost a životní prostředí
Tato nadměrná spotřeba jednorázových plastových tašek znamená jednak velmi neúčinné 
využívání zdrojů a jednak má nepříznivé důsledky pro životní prostředí. Každý rok končí 
8 miliard plastových tašek jako odpad znečišťující životní prostředí v EU, včetně moří. 
Navzdory stoupajícím cenám zdrojů se současná míra recyklace plastových tašek odhaduje 
pouze na 6,6 % a není pravděpodobné, že by se v následujících letech výrazně zvýšila. 
Vzhledem k tomu, že plastové tašky jsou tenké a lehké, nemají z hlediska recyklace vysokou 
hodnotu. Vyšší míra recyklace plastových nákupních tašek problém nevyřeší. 39 % 
plastových tašek se sice spaluje, avšak každá druhá plastová taška končí na skládce, odkud ji 
může vítr odfouknout. Ukládání na skládkách se obecně považuje za nejhorší možnost. 
Prevence je jednoznačně nejlepší.

Jakmile se plastové tašky dostanou do životního prostředí, mohou zde přetrvávat stovky let. 
Postupně se rozpadají na menší a menší částečky, které se šíří přes hranice jednotlivých států 
i mořské hranice. V současnosti tvoří plastové tašky spolu s plastovými lahvemi převážnou 
část plastového odpadu v evropských mořích, který představuje více než 70 % veškerého 
odpadu. Ve Velké Británii vyplaví moře v průměru 72 nákupních tašek na jednu míli pláže. 
To má zásadní dopady na mořskou faunu, zejména pak na mořské savce. Částice plastového 
odpadu byly rovněž nalezeny ve více než 90 % ptáků žijících v Severním moři. Plastový 
odpad má zároveň negativní vliv na turistické oblasti, jako jsou přírodní rezervace, neboť 
náklady na činnosti spojené s úklidem znamenají pro místní společenství značnou 
hospodářskou zátěž. 

3. Společný problém vyžaduje společný přístup
Nadměrná spotřeba plastových tašek, neúčinné využívání zdrojů a znečištění životního 
prostředí překračující hranice jsou společným problémem všech členských států EU 
a vyžadují společný přístup. Z konzultací vedených Evropskou komisí v roce 2011 vyplynulo, 
že evropští občané důrazně podporují celoevropské řešení problému s jednorázovým 
používáním plastových tašek. 

Evropská komise bohužel ve svém návrhu nepředkládá žádný celoevropský přístup. Navrhuje 
pouze, aby každý členský stát řešil problém s plastovými taškami jednostranně, bez 
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jakéhokoli cíle. Tímto přístupem Komise zřetelně ignoruje přání evropských občanů 
a zároveň odporuje vlastnímu posouzení dopadů a vypracovaným podpůrným studiím. 
Společnost Bio-Intelligence Service v podstatě ve své studii vyloučila z dalšího posuzování 
možnost uložit členským státům, aby zavedly vnitrostátní preventivní cíle, neboť tuto 
možnost považovala za příliš složitou. Studie uvádí, že splnění těchto cílů není jisté a je 
z velké míry závislé na politickém odhodlání jednotlivých členských států1. 

Autoři studie a posouzení dopadů místo toho dospěli k závěru, že nejúčinnějším přístupem by 
byla kombinace cíle, kterým je předcházení vniku odpadu na úrovni EU, a zpoplatnění na 
úrovni jednotlivých států, kdy by obchody byly povinny zpoplatnit plastové nákupní tašky. Je 
tudíž nepochopitelné, proč Komise po konzultacích mezi útvary tak očividně ignorovala 
závěry svého vlastního posouzení dopadů a nepřijala ani cíl týkající se snížení spotřeby, ani 
systém povinného zpoplatnění. 

V této souvislosti je třeba konstatovat, že zpravodajka vítá návrh Komise jako odrazový 
můstek pro přijetí smysluplných legislativních opatření zaměřených na omezení plýtvání 
plastovými nákupními taškami. Obzvláště vítá důkladnou přípravnou činnost Komise a hodlá 
ve svém přístupu vycházet z upřednostňované možnosti uvedené v posouzení dopadů (cíl 
týkající se snížení spotřeby na úrovni EU a hospodářská opatření), jež má slovy Komise 
„[n]ejvíce předpokladů pro dosažení ambiciózních výsledků v oblasti životního prostředí 
a zároveň pro zajištění pozitivních hospodářských dopadů, pro omezení negativních účinků na 
zaměstnanost, pro zajištění přijetí ze strany veřejnosti a pro zvýšení povědomí o udržitelné 
spotřebě [...]“.

4. Zavedení evropského cíle týkajícího se snížení spotřeby plastových tašek
Jak uvádí posouzení dopadů vypracované Komisí, je pro řešení nadměrného používání 
plastových tašek zásadní zavedení celounijního cíle týkajícího se snížení spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek. Do dvou let od vstupu této směrnice v platnost by členské státy 
měly splnit cíl snížení spotřeby o nejméně 80 %. Tento cíl měl vycházet z průměrné spotřeby 
v EU v roce 2010. Celkový cíl by se měl vztahovat na všechny členské státy, ale členské 
státy, které dosud nepřijaly opatření k omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek 
by musely vyvinout větší aktivitu. 

5. Zpoplatnění nákupních tašek
I když se cíl týkající se snížení spotřeby o 80 % do dvou let může zdát na první pohled 
ambiciózní, existují důkazy o tom, že zpoplatnění plastových tašek pro spotřebitele může 
výrazně snížit spotřebu téměř ze dne na den. Evropské země, které již dosáhly relativně nízké 
úrovně spotřeby nákupních tašek, se vyznačují jedním společným ústředním prvkem: plastové 
tašky nejsou distribuovány zdarma. Toto opatření by mělo být zavedeno v celé EU 
a vztahovat se na všechny nákupní tašky bez ohledu na materiál, z něhož jsou vyrobeny, 
včetně papírových tašek. Jedinou výjimku by však měly tvořit velmi lehké plastové tašky 
nebo jejich alternativy (viz bod 6). Pokud se týká kompostovatelných lehkých nákupních 

                                               
1 BioIntelligence Service, 2011. Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier 
bags (Posouzení dopadů různých možností, jak omezit používání plastových nákupních tašek na jedno použití). 
Závěrečná zpráva (viz str. 78) http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf
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tašek vyrobených z biologických materiálů, měly by mít členské státy, které zavedly tříděný 
sběr biologického odpadu, možnost snížit jejich cenu (viz bod 7).

6. Vyloučení velmi lehkých plastových tašek
Zpravodajka navrhuje zřetelně rozlišovat mezi lehkými plastovými nákupními taškami (10–49 
mikronů) a velmi lehkými plastovými nákupními taškami (méně než 10 mikronů). Velmi 
lehké plastové nákupní tašky se používají k balení volně prodejných nebalených potravin, 
které lze řadit do dvou kategorií: a) vlhké potraviny, jako jsou syrové maso, ryby a mléčné 
výrobky, a b) suché potraviny, jako jsou ovoce, zelenina a cukrovinky.

Velmi lehké plastové nákupní tašky přinášejí výhody z hlediska hygieny při nakládání 
s vlhkými nebalenými čerstvými potravinami. Vzhledem k tomu, že často neexistuje žádný 
jiný způsob, jak balit takové čerstvé potraviny, neměl by se na velmi lehké plastové nákupní 
tašky používané k těmto účelům vztahovat cíl snížení spotřeby uvedený v této směrnici. 

Velmi lehké plastové nákupní tašky používané k balení volně prodejných suchých potravin 
plní funkce, které se neomezují na pouhé přenášení tohoto zboží (např. vážení jednotlivých 
kusů zboží). Tyto nákupní tašky se však zároveň výrazným způsobem podílejí na množství 
pohozeného odpadu. Měly by být proto postupně omezovány (aniž by byl navržen konkrétní 
cíl) či nahrazovány nákupními taškami vyrobenými z kompostovatelných biologických 
materiálů získávaných udržitelným způsobem nebo recyklovaným papírem.

7. Jsou biologicky rozložitelné plasty řešením?
Biologicky rozložitelné materiály z plastů jsou často chápány jako řešení problému, jež 
z hlediska životního prostředí představují plastové nákupní tašky. Jako pohozený odpad sice 
působí menší problémy oproti běžným plastům, přesto však používání biologicky 
rozložitelných plastů žádným způsobem neovlivňuje spotřební mentalitu společnosti, která 
způsobuje nadměrnou spotřebu plastových tašek, a může dokonce falešně ospravedlňovat 
plýtvání těmito taškami. Navíc je třeba i tyto tašky řádně zpracovat, což si – pro začátek –
žádá tříděný sběr odpadu. S cílem ocenit možné přínosy biologicky rozložitelných materiálů 
oproti běžným plastům a zároveň řešit nadměrnou spotřebu plastových tašek zpravodajka 
navrhuje, aby členské státy, jež zavedly tříděný sběr biologického odpadu, měly možnost 
snížit cenu lehkých plastových nákupních tašek vyrobených z biologicky rozložitelných 
materiálů až o 50 % ve srovnání s běžnými taškami.

Navíc je třeba upravit požadavky na biologicky rozložitelné obaly, aby se zajistilo, že za 
biologicky rozložitelné budou považovány výhradně biologické materiály vyrobené 
z přírodních látek, které se ve stanovené lhůtě plně biologicky rozloží. Důležité je rovněž, aby 
tyto materiály byly získávány udržitelným způsobem. Komise by proto měla být pověřena 
přijetím kritérií pro získávání biologických materiálů udržitelným způsobem, a to 
prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

8. Vyloučení nepravých přátel: „oxo-biodegradabilní“ plasty 
„Oxo-biodegradabilní“ plasty se v přírodním prostředí biologicky nerozkládají, pouze se 
rozpadají na druhotné mikroplasty. Je proto zavádějící označovat tyto materiály jako 
„biodegradabilní“. Rozpad přeměňuje viditelný odpad na odpad neviditelný. Spíše než 
o řešení problému s odpady se tedy jedná o zvyšování znečištění životního prostředí materiály 
z plastů. „Oxo-biodegradabilní“ plasty by proto neměly být používány jako obalový materiál. 
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9. Náhrada nebezpečných látek v obalech obecně
Zpravodajka navrhuje využít příležitosti a zabývat se v souvislosti se změnou směrnice 
o obalech prevencí nejen z hlediska kvantitativního, ale i kvalitativního. Aby byli evropští 
občané méně vystaveni nebezpečným látkám a aby se zabránilo tomu, že se tyto látky ve fázi 
odpadu uvolňují do životního prostředí, neměl by obal jako celek obsahovat látky, které jsou 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, ani endokrinní disruptory.

10. Možnost členských států přijmout přísnější opatření
Je sice třeba přijmout společnou evropskou strategii, která by řešila nadměrnou spotřebu 
plastových tašek, některé členské státy však mohou mít zájem přijmout ambicióznější cíle 
týkající se snížení spotřeby, než je společný cíl EU. Členské státy by proto měly mít podle 
návrhu Komise možnost využívat ekonomických nástrojů, jako jsou daně a omezení týkající 
uvádění na trh. 


