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18.10.2018 A8-0317/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Článok 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 5a 

 Obmedzenie používania 

 Členské štáty zakážu úmyselné 

vypúšťanie jednorazových plastových 

výrobkov, uvedených v časti Ba prílohy, 

do atmosféry na verejných alebo 

súkromných podujatiach. 

Or. en 

(Spojené s pozmeňujúcim návrhom rovnakého autora k novej časti Ba prílohy.) 

Odôvodnenie 

Balóny patria medzi 10 najčastejších odpadkov na plážach. Spôsobujú znečistenie životného prostredia a 

ohrozujú život v prírode. Nemali by byť vypúšťané do životného prostredia len pre zábavu. Niekoľko obcí 

prijalo podobné zákazy, aby sa zabránilo hromadnému vypúšťaniu balónov do životného prostredia (viac 

ako 50 obcí v Spojenom kráľovstve). Niekoľko štátov USA taktiež prijalo podobné zákazy (Kalifornia, 

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

Pozmeňujúci návrh  104 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 

prípade rybárskeho výstroja obsahujúceho 

plasty, ktorý sa uvádza na trh Únie, 

zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v súlade s ustanoveniami 

týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v smernici 2008/98/ES. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 

prípade rybárskeho výstroja obsahujúceho 

plasty, ktorý sa uvádza na trh Únie, 

zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v súlade s ustanoveniami 

týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v smernici 2008/98/ES. 

Členské štáty na uvedenom základe 

zabezpečia, aby sa každoročne dosahoval 

minimálny podiel zberu rybárskeho 

výstroja s obsahom plastov. Od roku 2025 

predstavuje minimálny podiel zberu 80 %, 

pričom tento podiel sa vypočítava na 

základe celkovej hmotnosti rybárskeho 

výstroja s obsahom plastov uvedeného na 

trh v danom roku v danom členskom 

štáte, a vyjadruje sa ako percentuálny 

podiel priemernej hmotnosti rybárskeho 

výstroja s obsahom plastov uvedeného na 

trh v troch predchádzajúcich rokoch v 

danom členskom štáte. 

Členské štáty takisto zaistia, aby tieto 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

dosiahli v prípade rybárskeho výstroja s 

obsahom plastov do roku 2025 cieľ 

v oblasti recyklácie na úrovni aspoň 15 %. 

V záujme dosiahnutia tohto cieľa môžu 

členské štáty vyžadovať okrem iného tiež: 

a) úpravu finančných príspevkov na 

podporu uvádzania rybárskeho výstroja 

určeného na opätovné použitie a 

recykláciu na trh v súlade s článkom 8a 
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ods. 4 smernice 2008/98/ES; 

b) vytvorenie systémov vratných záloh na 

podporu vracania starého a 

nepoužiteľného rybárskeho výstroja alebo 

rybárskeho výstroja bez majiteľa; 

c) programy monitorovania, sledovania a 

nahlasovania údajov v ich rámci. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Podľa posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou (pozri stranu 62) sa v priemere 80 % rybárskeho 

výstroja zakúpeného za rok nakoniec vyloží na pevnine EÚ ako celku. Preto by sa mal osobitný cieľ zberu 

stanoviť na 80 % namiesto 50 % stanovených ENVI (AM 64). Referenčný bod určený ako priemerné 

množstvo uvedené na trh v priebehu troch rokov vytvára priestor pre zahrnutie výkyvov v spotrebe. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ba Jednorazové plastové výrobky, na 

ktoré sa vzťahuje článok 5a o obmedzení 

používania 

 – Balóny, okrem balónov na 

priemyselné alebo iné profesionálne 

použitie a aplikácie, ktoré nie sú 

distribuované spotrebiteľom 

Or. en 

Odôvodnenie 

Balóny patria medzi 10 najčastejších odpadkov na plážach. Spôsobujú znečistenie životného prostredia a 

ohrozujú život v prírode. Nemali by byť vypúšťané do životného prostredia len pre zábavu. Niekoľko obcí 

prijalo podobné zákazy, aby sa zabránilo hromadnému vypúšťaniu balónov do životného prostredia (viac 

ako 50 obcí v Spojenom kráľovstve). Niekoľko štátov USA taktiež prijalo podobné zákazy (Kalifornia, 

Florida, Tennessee, Virgínia). 

 


