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17.10.2018 A8-0317/118 

Pozměňovací návrh  118 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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. 4 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k dosažení významného snížení 

spotřeby plastových výrobků na jedno 

použití uvedených v části A přílohy na 

svém území do … [šest let po uplynutí 

lhůty pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu]. 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k dosažení ambiciózního a 

udržitelného snížení spotřeby plastových 

výrobků na jedno použití uvedených v části 

A přílohy na svém území o alespoň 25 % 

do roku 2025. 

Uvedená opatření mohou zahrnovat 

vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření 

zajišťující, aby byly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli k dispozici 

opakovaně použitelné alternativy těchto 

výrobků, ekonomické nástroje, jako je 

zajištění, aby se plastové výrobky na jedno 

použití neposkytovaly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená 

opatření se mohou lišit v závislosti na 

dopadu výrobků uvedených v prvním 

pododstavci na životní prostředí. 

Uvedená opatření mohou zahrnovat 

opatření zajišťující, aby byly v místě 

prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici 

opakovaně použitelné alternativy těchto 

výrobků, ekonomické nástroje, jako je 

zajištění, aby se plastové výrobky na jedno 

použití neposkytovaly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená 

opatření se mohou lišit v závislosti na 

dopadu výrobků uvedených v prvním 

pododstavci na životní prostředí v průběhu 

jejich životního cyklu, a to i poté, co se 

stanou odpadem. 

 Členské státy vypracují národní plány, 

které popíší opatření přijatá podle tohoto 

odstavce. O těchto plánech členské státy 

informují Komisi a v případě potřeby je 

aktualizují. Komise může k těmto plánům 

vydat doporučení. 

 Opatření přijatá podle tohoto odstavce 

jsou přiměřená a nediskriminační. V 

případě výrobků, na něž se vztahuje 

směrnice 94/62/ES, se tato opatření 
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nedotýkají článku 18 dané směrnice. 

Členské státy informují Komisi o těchto 

opatřeních v souladu se směrnicí (EU) 

2015/1535, pokud to uvedená směrnice 

vyžaduje. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Pozměňovací návrh  119 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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. 4 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy přijmou opatření 

nezbytná k dosažení udržitelného snížení 

dopadu na životní prostředí u odpadu z 

tabákových výrobků, zejména filtrů 

tabákových výrobků obsahujících plast, 

tím, že omezí odpad po spotřebě filtrů 

tabákových výrobků obsahujících plast 

následujícím způsobem: 50 % do roku 

2025 a 80 % do roku 2030, v porovnání s 

váženým průměrem plastových filtrů 

tabákových výrobků uvedených na trh v 

letech 2014 až 2016. 

Or. en 

Odůvodnění 

Referencí pro cíl snížení u plastových tabákových filtrů by měly být filtry, a ne celý tabákový 

výrobek. Pozměňovací návrh to napravuje. 
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17.10.2018 A8-0317/120 

Pozměňovací návrh  120 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S ohledem na systémy zavedené v souladu 

s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby 

výrobci plastových výrobků na jedno 

použití uvedených v části E přílohy hradili 

náklady na sběr odpadu tvořeného 

uvedenými plastovými výrobky na jedno 

použití a na jejich následnou přepravu 

a zpracování, včetně nákladů na odklízení 

odpadků a nákladů na osvětová opatření 

uvedená v článku 10 týkající se těchto 

výrobků. 

S ohledem na systémy zavedené v souladu 

s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby 

výrobci plastových výrobků na jedno 

použití uvedených v části E přílohy hradili 

náklady na sběr odpadu tvořeného 

uvedenými plastovými výrobky na jedno 

použití a na jejich následnou přepravu 

a zpracování v souladu s ustanoveními o 

rozšířené odpovědnosti výrobců ve 

směrnici 2008/98/ES, včetně nákladů na 

osvětová opatření uvedená v článku 10 

týkající se těchto výrobků. Finanční 

příspěvky, které výrobci platí, aby splnili 

tyto povinnosti, nepřesáhnou náklady, 

které jsou nezbytné k poskytnutí daných 

služeb nákladově efektivním a 

přiměřeným způsobem, a stanoví se 

transparentně všemi příslušnými 

dotčenými stranami v souladu s čl. 8a 

odst. 4 směrnice 2008/98/ES. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Pozměňovací návrh  121 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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. 15 – odst. 3 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) bylo dosaženo dostatečného 

vědeckého a technického pokroku a zda 

byla vypracována kritéria nebo norma 

týkající se biologické rozložitelnosti 

v mořském prostředí platné pro plastové 

výrobky na jedno použití spadající do 

působnosti této směrnice a zda byly 

vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno 

použití, aby bylo případně možné určit, 

jaké výrobky již nemusí být předmětem 

omezení uvádění na trh. 

c) zda bylo dosaženo dostatečného 

vědeckého a technického pokroku a zda 

byla vypracována kritéria nebo norma 

týkající se biologické rozložitelnosti v 

mořském prostředí platné pro plastové 

výrobky na jedno použití spadající do 

působnosti této směrnice a zda byly na 

základě solidních zkoušek v reálných 

podmínkách mořského prostředí vyvinuty 

náhrady těchto výrobků na jedno použití a 

kdy se plastový výrobek biologicky 

rozkládá na oxid uhličitý (CO2), biomasu 

a vodu, které se beze zbytku stávají 

součástí přírodních uhlíkových a 

vodíkových cyklů bez toho, aby 

narušovaly rovnováhu ekosystémů za 

dostatečně krátkou dobu, aby nebyly 

škodlivé pro mořský život a aby 

nedocházelo k hromadění plastů 

v životním prostředí. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Pozměňovací návrh  122 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy však použijí pro 

mikropodniky a malé a střední podniky 

v souladu s definicí Komise pro malé 

a střední podniky, použitelnou od... 

[datum vstupu této směrnice v platnost], 

opatření nezbytná ke splnění článku 5 

a čl. 7 odst. 1 od ... [dva roky po lhůtě pro 

provedení ve vnitrostátním právu uvedené 

v čl. 17 odst. 1 pododstavec 2] a s čl. 6 

odst. 1 od ... [dva roky po lhůtě pro 

provedení ve vnitrostátním právu uvedené 

v čl. 17 odst. 1 pododstavec 2]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Pozměňovací návrh  123 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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 – část A – odrážka 2 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Velmi lehké plastové nákupní 

tašky, vyjma případů, kdy jsou nezbytné z 

hygienických důvodů nebo k zabalení 

vlhkých volně ložených potravinových 

výrobků. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Pozměňovací návrh  124 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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 – část E – poslední odrážka (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Jogurtové kelímky se 

vzduchotěsným víčkem, které se prodávají 

ke spotřebě doma. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Pozměňovací návrh  125 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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 – část D – odrážka 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Balónky, kromě balónků pro 

průmyslové či jiné profesionální použití a 

upotřebení, jež nejsou distribuovány 

spotřebitelům. 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Pozměňovací návrh  126 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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 – část E – odrážka 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Balónky, kromě balónků pro 

průmyslové či jiné profesionální použití a 

upotřebení, jež nejsou distribuovány 

spotřebitelům. 

vypouští se  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Pozměňovací návrh  127 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

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 

Bod odůvodnění 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Co se týče plastových výrobků na jedno 

použití, pro něž neexistují snadno dostupné 

vhodné a udržitelnější alternativy, členské 

státy by měly v souladu se zásadou 

„znečišťovatel platí“ rovněž zavést 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za 

účelem pokrytí nákladů na nakládání 

s odpady a odklízení odpadků i nákladů na 

osvětová opatření, jejichž cílem je 

předcházet znečišťování životního 

prostředí odpadky a toto znečišťování 

omezovat. 

Co se týče plastových výrobků na jedno 

použití, pro něž neexistují snadno dostupné 

vhodné a udržitelnější alternativy, členské 

státy by měly v souladu se zásadou 

„znečišťovatel platí“ rovněž zavést 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za 

účelem pokrytí nezbytných nákladů na 

nakládání s odpady i nákladů na osvětová 

opatření, jejichž cílem je předcházet 

znečišťování životního prostředí odpadky a 

řešit nevhodné chování spotřebitelů. 

 Tyto náklady by neměly přesáhnout 

náklady, které jsou nezbytné k poskytnutí 

daných služeb nákladově efektivním 

způsobem, a měly by se stanovit 

transparentně všemi dotčenými stranami v 

souladu s čl. 8a odst. 4 písm. a) směrnice 

2008/98/ES. Měly by být přiměřené a 

založené na jasných cílech stanovených v 

souladu s čl. 8a odst. 1 směrnice 

2008/98/ES. 

Or. en 

 

 


