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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice nabízí příležitost k vytvoření jednotného legislativního prostředí a jejím cílem je 
zajistit právní jistotu výrobcům a uživatelům tohoto široce rozšířeného typu obalu.

Navrhované změny mají posílit její obsah zejména s ohledem na potřebu zajistit právní jistotu
pro výrobní odvětví a na komplexní využití tohoto obalu velkými prodejci i spotřebiteli.

Toto opatření navzdory složitosti trhu s plastovými nákupními taškami dokonale zachycuje 
většinu použití, na něž se má vztahovat tento nástroj na jejich omezení, který je rozdělen do 
dvou hlavních oblastí: nejznámější a nejpoužívanější produkty o tloušťce 11 až 50 mikronů, 
které slouží jako velmi dobře známé nákupní tašky, a jemnější, ale stejně důležité tzv. „ultra-
light“ o tloušťce od 1 do 10 mikronů určené především na nebalené ovoce a zeleninu.

Pokud jde o tloušťku 11–49 mikronů, lze souhlasit jak s celkovým rámcem, tak s cílem
postupného snižování používání plastových obalů. Předpokládá se, že z působnosti směrnice 
budou trvale vyloučeny obaly, které spadají do této třídy svou velikostí a hmotností, ale které 
splňují normu EN 13432 (2002), neboť je lze použít nejen obecně pro odnos nákupu z místa 
prodeje, ale jsou později použitelné i jako obaly na organické odpady v souladu s platnou 
evropskou rámcovou směrnicí o odpadech 2008/98/ES.

Pokud jde o výrobky o tloušťce mezi 1 a 10 mikrony, uznává se zvláštní funkce toho obalu na 
ovoce a zeleninu při prodeji nebaleného zboží, přičemž se zdůrazňuje význam tohoto typu 
obalu, který představuje důležitou alternativu k fenoménu nadbytečného obalu
(overpackaging) a zároveň zajišťuje splnění všech základních hygienických pravidel 
nezbytných pro prodej nebalených potravin. Má se za to, že cíl snížení tohoto nástroje 
„maloobchodního“ balení se má realizovat v přiměřené lhůtě s cílem optimalizovat jejich 
nahrazování jiným typem biologicky rozložitelného a kompostovatelného materiálu.

Evropská komise již v rámci aktualizace svého sdělení o průmyslové politice (COM 
2012/582) „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“ řadí biologické 
produkty mezi prioritní směry činnosti na podporu rozvoje evropského průmyslu. Komise 
především uvádí: „Ekologická odvětví využívají obnovitelné zdroje nebo pro své výrobní 
postupy používají ekologické postupy. Ekologické výrobky poskytují některé výhody pro 
průmyslovou konkurenceschopnost a životní prostředí.“ a také: „Odhaduje se, že do roku 
2020 bude objem ekologických chemických výrobků, včetně bioplastů, biomaziv, 
biorozpouštědel, biologických povrchově aktivních látek a chemických surovin, narůstat 
o 5,3 % ročně, což povede ke vzniku trhu v hodnotě 40 miliard EUR a více než 90 000 
pracovních míst pouze v biochemickém průmyslu.“
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy v 
souladu s celkovými cíli odpadové politiky 
Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic7 přijmout opatření k 
významnému 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. Toto snížení by mělo být 
provedeno způsobem, který rozlišuje mezi 
lehkými a velmi lehkými plastovými 
nákupními taškami, a rychlostí, která 
umožní, aby trh našel schůdnou 
alternativu k velmi lehkým plastovým 
nákupním taškám, které by stále ještě 
splňovaly očekávání spotřebitelů, pokud 
jde o hygienu a svěžest, aby se zabránilo 
nebezpečí, že snížení povede k používání 
dodatečných obalů, neboť odvětví se snaží 
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chránit produkt u zdroje.

__________________ __________________
7 Úř. věst. L 312, 22. 11. 2008, s. 3. 7 Úř. věst. L 312, 22. 11. 2008, s. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, by měla spočívat ve využití 
poplatků, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné. Členské státy by měly 
zajistit, aby obchodníci neposkytovali 
plastové nákupní tašky zdarma, s 
výjimkou lehkých plastových sáčků, které 
splňují normu EN 13432 (2002) a které 
mohou být znovu použity jako nádoby na
organický odpad v souladu s evropskou 
směrnicí 2008/98/EC o odpadech. Členské 
státy by rovněž měly mít možnost používat 
ekonomické nástroje, jako jsou daně, 
jakož i omezení týkající se uvádění na trh, 
jako jsou například zákazy v rámci 
odchylky od článku 18 směrnice 94/62/ES 
s výhradou podmínek stanovených v 
článcích 34 až 36 Smlouvy o fungování 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Velmi lehké plastové nákupní tašky 
používané na balení suchých, volně 
prodávaných nebalených potravin, jako je 
ovoce, zelenina a cukrovinky, plní funkce, 
které jdou nad rámec pouhého přenášení
tohoto zboží. Takové tašky však mohou 
významným způsobem přispět k množství 
odpadu. Měly by se proto omezovat nebo 
postupně nahrazovat nádobami, které jsou 
vyrobeny z biologických a 
kompostovatelných materiálů získávaných
udržitelným způsobem, nebo 
recyklovaným papírem, pokud to bude
prováděno takovým způsobem a takovou
rychlostí, které trhu umožní nalézt
udržitelná náhradní obalová řešení, aby 
se zabránilo používání dodatečného obalu 
u zdroje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by neměla vést k 
celkovému zvýšení v produkci obalů, a 
proto by každé přechodné období 
stanovené za účelem omezování a 
nahrazování mělo řádně zohlednit dobu, 
kterou trh potřebuje k tomu, aby se 
takovému omezení přizpůsobil, a 
především schopnost obalového průmyslu 
dodávat přijatelné alternativní výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Podpora lehkých a velmi lehkých 
plastových nákupních tašek splňujících 
normu E13432 o biologicky rozložitelných 
prostředcích je v souladu s cíli sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvaného 
Silnější evropský průmysl pro růst a 
hospodářskou obnovu a s evropským
úsilím o znovu nastolení průmyslové 
konkurenceschopnosti a obnovení 
oživení; vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že do roku 2020 bude objem ekologických 
chemických výrobků narůstat o 5,3 % 
ročně, což povede ke vzniku trhu v 
hodnotě 40 miliard EUR a více než 90 000 
pracovních míst pouze v biochemickém 
průmyslu.
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Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Z této směrnice jsou vyloučeny lehké 
plastové nákupní tašky, které splňují 
normu EN 13432 (2002) a které mohou 
být znovu použity jako nádoby na 
organický odpad v souladu s evropskou 
směrnicí 2008/98/ES o odpadech.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en


