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18.10.2018 A8-0317/103 

Pozměňovací návrh  103 

Margrete Auken 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Článek 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Omezení použití 

 Členské státy zakážou záměrné vypouštění 

plastových výrobků na jedno použití, které 

jsou uvedeny v části Ba přílohy, do 

atmosféry, a to jak na veřejných, tak na 

soukromých akcích. 

Or. en 

(Souvisí s pozměňovacím návrhem stejného autora k nové části Ba přílohy.) 

Odůvodnění 

Plastové balónky patří mezi prvních deset produktů, které tvoří nejvíce odpadu na plážích. Jsou to 

znečišťující produkty, které ohrožují volně žijící živočichy. Do přírody by se již neměly vypouštět jen tak 

pro zábavu. Některé obce zavedly tyto zákazy, aby zabránily hromadnému vypouštění balónků do přírody 

(více než 50 obcí ve Spojeném království). Takové zákazy zavedlo i několik států USA (Kalifornie, 

Florida, Tennessee, Virginie). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Pozměňovací návrh  104 

Margrete Auken 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby byly 

zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce pro lovná zařízení obsahující 

plasty uváděná na trh Unie v souladu 

s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti 

výrobce ve směrnici 2008/98/ES. 

3. Členské státy zajistí, aby byly 

zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce pro lovná zařízení obsahující 

plasty uváděná na trh Unie v souladu 

s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti 

výrobce ve směrnici 2008/98/ES. 

Členské státy na základě toho zajistí, aby 

každoročně bylo dosaženo určité 

minimální úrovně sběru lovných zařízení 

obsahujících plasty. Od roku 2025 bude 

tato minimální úroveň sběru 80 %, která 

se vypočítá na základě celkové hmotnosti 

lovných zařízení obsahujících plasty 

uváděných na trh během daného roku 

v dotčeném členském státě a vyjádří se 

jako procento průměrné hmotnosti 

lovných zařízení obsahujících plasty 

uvedených v tomto členském státě na trh 

za předcházející tři roky. 

Členské státy rovněž zajistí, aby tyto 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce 

dosáhly do roku 2025 u lovných zařízení 

obsahující plasty alespoň 15% úrovně 

recyklace. V zájmu dosažení tohoto cíle 

mohou členské státy dodatečně mimo jiné 

stanovit, že v rámci těchto režimů: 

a) finanční příspěvky budou 

odstupňovány v souladu s čl. 8 odst. 4 

směrnice 2008/98/ES tak, aby 

podporovaly uvádění na trh takových 

lovných zařízení, která jsou navržena jako 

výrobky určené k opětovnému používání a 
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recyklaci; 

b) zřídí zálohové systémy, které budou 

podněcovat k vracení starých, opuštěných 

nebo nepoužitelných lovných zařízení; 

c) budou existovat i programy 

monitorování, sledování a podávání zpráv. 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle posouzení dopadů, které vypracovala Komise, (viz strana 62) je v celé EU průměrně 80 % lovných 

zařízení zakoupených za rok nakonec přivezeno na pevninu. Proto by měl být stanoven samostatný cíl pro 

sběr ve výši 80 %, jak bylo schváleno ve výboru ENVI (AM 64), a nikoli pouze 50 %. Bude-li jako 

referenční množství použito průměrné množství uvedené na trh v průběhu tří let, je možné zohlednit 

kolísání spotřeby. 



 

AM\1166487CS.docx  PE624.162v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0317/105 

Pozměňovací návrh  105 

Margrete Auken 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ba Plastové výrobky na jedno použití, 

na které se vztahuje článek 5a o snížení 

spotřeby 

 – Balónky, kromě balónků pro 

průmyslové či jiné profesionální použití a 

upotřebení, jež nejsou distribuovány 

spotřebitelům. 

Or. en 

Odůvodnění 

Plastové balónky patří mezi prvních deset produktů, které tvoří nejvíce odpadu na plážích. Jsou to 

znečišťující produkty, které ohrožují volně žijící živočichy. Do přírody by se již neměly vypouštět jen tak 

pro zábavu. Některé obce zavedly tyto zákazy, aby zabránily hromadnému vypouštění balónků do přírody 

(více než 50 obcí ve Spojeném království). Takové zákazy zavedlo i několik států USA (Kalifornie, 

Florida, Tennessee, Virginie). 

 


