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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica ponúka príležitosť na vytvorenie jednotného legislatívneho prostredia, pričom jej 
cieľom je zabezpečiť právnu istotu pre výrobcov a používateľov týchto rozšírených typov 
obalov.

Pozmeňujúce návrhy sa zameriavajú na posilnenie znenia smernice, najmä pokiaľ ide 
o potrebné zaručenie právnej istoty pre odvetvie výroby a všetky nadväzujúce odvetvia, 
od veľkopredajní až po spotrebiteľov.

Napriek zložitosti trhu s plastovými taškami táto smernica výborne rieši väčšinu používania 
tohto obalového materiálu, ktorý sa delí na dva hlavné typy: prvým typom, ktorý je známejší 
a rozšírenejší, sú všeobecne známe tašky, pri ktorých ide o výrobky s hrúbkou 
od 11 do 50 mikrónov, a druhým špeciálnejším, no rovnako dôležitým typom sú tzv. veľmi 
ľahké plastové tašky s hrúbkou od 1 do 10 mikrónov, ktoré sú určené najmä na balenie ovocia 
a zeleniny z voľného predaja.

Pokiaľ ide o tašky s hrúbkou od 11 do 49 mikrónov, spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko víta všeobecný rámec, ako aj cieľ týkajúci sa postupného zníženia používania 
plastových obalov. Domnieva sa, že táto smernica by sa nemala vzťahovať na obaly, ktoré 
z hľadiska ich veľkosti a váhy patria do tejto kategórie, no spĺňajú normu EN 13432 (2002), 
keďže ich možno použiť nielen na prenos tovaru z miesta predaja domov, ale následne aj ako 
obal pre organický odpad v súlade s platnou európskou rámcovou smernicou 2008/98/ES 
o odpadoch.

Pokiaľ ide o tašky s hrúbkou od 1 do 10 mikrónov, uznáva ich osobitnú funkciu ako obalov 
pre ovocie a zeleninu z voľného predaja, pričom vyzdvihuje dôležitosť tohto typu obalov, 
ktorý predstavuje alternatívne riešenie k nadmernému baleniu používanému v záujme dodržať 
všetky základné hygienické normy viazané na predaj nezabalených potravín. Spravodajca 
výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že cieľ znížiť používanie tohto typu obalov 
v maloobchodoch by sa mal uskutočniť vo vhodnom období, ktoré umožní ich nahradenie 
obalmi vyrobenými z biomateriálov a kompostovateľných materiálov.

Už Európska komisia v aktualizácii oznámenia o priemyselnej politike s názvom Silnejší 
európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva (COM(2012)0582) uvádza 
biovýrobky medzi prioritnými opatreniami na podporu rozvoja európskeho priemyslu.
Komisia uvádza: „V odvetviach biopriemyslu sa používajú obnoviteľné zdroje alebo 
uplatňujú bioprocesy v rámci ich výrobných procesov. Biovýrobky ponúkajú z hľadiska 
priemyselnej konkurencieschopnosti a životného prostredia viaceré výhody.“ Takisto 
spomína: „Objem chemických biovýrobkov v EÚ do roka 2020 vrátane bioplastov, biomazív, 
biorozpúšťadiel, povrchovo aktívnych biočinidiel a chemických surovín bude podľa odhadov 
narastať o 5,3 % ročne, čím sa vytvorí trh v hodnote 40 miliárd EUR a poskytne viac než 
90 000 pracovných miest iba v biochemickom priemysle.“
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 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 smerníc7. 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 značné 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 smerníc7. 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. Toto 
zníženie by malo byť tiež vykonané 
spôsobom, ktorý rozlišuje ľahké a veľmi 
ľahké tašky, a rýchlosťou, ktorá 
umožňuje trhu nájsť schodné alternatívne 
riešenia balenia pre veľmi ľahké tašky, 
ktoré by stále spĺňali očakávania 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o hygienu 
a čerstvosť tak, aby sa predišlo riziku, že 
zníženie povedie k nadmernému baleniu, 
keď sa priemysel bude snažiť chrániť 
produkt pri zdroji.

__________________ __________________
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7 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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, 
by mali zahŕňať používanie odvodov, ktoré 
sa ukázali byť mimoriadne efektívne 
pri znižovaní používania plastových tašiek.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
maloobchodní predajcovia neposkytovali 
plastové tašky zdarma, s výnimkou 
ľahkých plastových tašiek, ktoré spĺňajú 
normu EN 13432 (2002) a ktoré možno 
znovu použiť ako nádoby pre organický 
odpad v súlade s európskou smernicou 
2008/98/ES o odpade. Členské štáty by 
mali mať takisto možnosť použiť 
ekonomické nástroje, napr. dane, ako aj 
obchodné obmedzenia, napr. zákazy, 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 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Veľmi ľahké plastové tašky, ktoré sa 
používajú na balenie vlhkých, voľne 
uložených, nezabalených potravín, ako je 
surové mäso, ryby a mliečne výrobky, sú 
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potrebné z hľadiska potravinovej hygieny 
a mali by byť preto vyňaté z cieľa tejto 
smernice týkajúceho sa zníženia 
používania ľahkých plastových tašiek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Veľmi ľahké plastové tašky, ktoré sa 
používajú na balenie suchých, voľne 
uložených, nezabalených potravín, ako je 
ovocie, zelenina a cukrovinky, sa 
používajú aj na iné účely, než je samotné 
prenášanie týchto produktov. Tieto tašky 
však môžu v značnej miere prispievať 
k problému s odpadom. Ich používanie 
treba preto znížiť alebo postupne 
nahradiť obalmi vyrobenými 
z biomateriálov a kompostovateľných 
materiálov, ktoré sú získavané 
udržateľným spôsobom, alebo 
recyklovaným papierom, pokiaľ sa to deje 
spôsobom a rýchlosťou, ktoré trhu 
umožňujú nájsť schodné alternatívne 
riešenia balenia, aby sa predišlo riziku 
nadmerného balenia produktov pri zdroji.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť 

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť 
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k celkovému nárastu výroby obalov. k celkovému nárastu výroby obalov, 
a preto akékoľvek prechodné obdobie 
stanovené pre zníženie a nahradenie by 
malo náležite zohľadniť čas, ktorý trh 
potrebuje na prispôsobenie sa takémuto 
zníženiu, a čo je ešte dôležitejšie, 
schopnosť obalového priemyslu dodávať 
prijateľné alternatívne produkty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Podpora ľahkých a veľmi ľahkých 
plastových tašiek spĺňajúcich normu 
E13432 pre biologicky odbúrateľné 
produkty je v súlade s cieľmi oznámenia 
Komisie Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
s názvom Silnejší európsky priemysel pre 
rast a obnovu hospodárstva a európskym 
úsilím o obnovu priemyselnej 
konkurencieschopnosti a znovuoživenie.
Keďže rast objemu chemických produktov 
na biologickom základe v EÚ sa do roku 
2020 odhaduje na 5,3 % ročne, čo vytvára 
trh v hodnote 40 mld. EUR a viac ako 
90 000 pracovných miest len v rámci 
samotného biochemického priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – bod -2 a (nový)
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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 medzi 11 a 50 
mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 3 sa vkladá nový bod 2b:

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 3 sa vkladá nový odsek 2c:
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Ľahké plastové tašky, ktoré spĺňajú 
normu EN 13432 (2002) a ktoré možno 
znovu použiť ako nádoby pre organický 
odpad v súlade s európskou smernicou 
2008/98/ES o odpade, sú vyňaté 
z pôsobnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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

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 na dosiahnutie zníženia 
spotreby veľmi ľahkých plastových tašiek 
na svojom území do troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. en


