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17.10.2018 A8-0317/118 

Pozmeňujúci návrh  118 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 4 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú opatrenia 

potrebné na dosiahnutie výrazného 

zníženia spotreby jednorazových 

plastových výrobkov uvedených v časti A 

prílohy na ich území do … [šesť rokov po 

konečnom termíne na transponovanie 

tejto smernice]. 

1. Členské štáty prijmú opatrenia 

potrebné na to, aby do roku 2025 dosiahli 

výrazné a trvalé zníženie spotreby 

jednorazových plastových výrobkov 

uvedených v časti A prílohy na svojom 

území o aspoň 25 %. 

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne 

ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí sprístupnenie 

opätovne použiteľných alternatív k týmto 

výrobkom na mieste predaja konečnému 

spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, 

napríklad zabezpečenie toho, že 

jednorazové plastové výrobky sa 

bezodplatne neposkytnú na mieste predaja 

konečnému spotrebiteľovi. Tieto opatrenia 

sa môžu líšiť v závislosti od 

environmentálneho vplyvu výrobkov 

uvedených v prvom pododseku. 

Tieto opatrenia môžu zahŕňať opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí sprístupnenie 

opakovane použiteľných alternatív k týmto 

výrobkom na mieste predaja konečnému 

spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, 

napríklad na zabezpečenie toho, že 

jednorazové plastové výrobky sa nebudú 

na mieste predaja konečnému 

spotrebiteľovi poskytovať bezplatne. Tieto 

opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od 

environmentálneho vplyvu výrobkov 

uvedených v prvom pododseku počas 

celého ich životného cyklu, a to aj vtedy, 

keď sa stanú odpadom. 

 Členské štáty vypracujú národné plány, v 

ktorých opíšu opatrenia prijaté podľa 

tohto odseku. Členské štáty oznámia plány 

Komisii a v prípade potreby ich 

aktualizujú. Komisia môže vydať k 

prijatým plánom odporúčania. 

 Opatrenia prijaté podľa tohto odseku 

musia byť primerané a nediskriminačné. 

V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
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smernica 94/62/ES, sa uvedené opatrenia 

uplatňujú bez toho, aby sa dotýkali článku 

18 uvedenej smernice. Členské štáty 

oznámia uvedené opatrenia Komisii v 

súlade so smernicou (EÚ) 2015/1535, ak 

sa to v uvedenej smernici vyžaduje. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Pozmeňujúci návrh  119 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 4 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na dosiahnutie udržateľného 

zníženia vplyvu odpadu z tabakových 

výrobkov na životné prostredie, a najmä 

filtrov tabakových výrobkov s obsahom 

plastov, znížením odpadu z filtrov 

spotrebovaných tabakových výrobkov s 

obsahom plastov takto: 50 % do roku 

2025 a 80 % do roku 2030 v porovnaní s 

váženým priemerom plastových filtrov 

tabakových výrobkov, ktoré boli 

umiestnené na trh v rokoch 2014 až 2016. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Referenciou pre cieľ zníženia obsahu plastových tabakových filtrov by mali byť filtre, a nie 

celý tabakový výrobok. Pozmeňujúci návrh to upravuje.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Pozmeňujúci návrh  120 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 2 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o systémy 

zavedené podľa odseku 1, 

členské štáty zabezpečia, aby 

výrobcovia jednorazových plastových 

výrobkov 

uvedených v časti E prílohy znášali 

náklady na zber odpadu pozostávajúceho 

z týchto jednorazových plastových 

výrobkov a na ich 

následnú prepravu a spracovanie 

vrátane nákladov na čistenie odpadu a 

nákladov na opatrenia na zvyšovanie 

povedomia 

uvedené v článku 10 v súvislosti s týmito 

výrobkami. 

Pokiaľ ide o systémy 

zavedené podľa odseku 1, 

členské štáty zabezpečia, aby 

výrobcovia jednorazových plastových 

výrobkov 

uvedených v časti E prílohy znášali 

náklady na zber odpadu pozostávajúceho 

z týchto jednorazových plastových 

výrobkov a na ich 

následnú prepravu a spracovanie v súlade s 

ustanoveniami smernice 2008/98/ES o 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu a 

náklady na opatrenia na zvyšovanie 

povedomia uvedené v článku 10 v 

súvislosti s týmito výrobkami. Finančné 

príspevky výrobcov na splnenie týchto 

povinností nepresiahnu náklady potrebné 

na nákladovo efektívne a primerané 

poskytovanie uvedených služieb 

a stanovia sa transparentne medzi 

všetkými príslušnými dotknutými 

subjektami v súlade s článkom 8a ods. 4 

písm. a) smernice 2008/98/ES. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Pozmeňujúci návrh  121 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 15 – odsek 3 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sa dosiahol dostatočný vedecký 

a technický pokrok a či sa vypracovali 

kritériá alebo normy pre biologickú 

rozložiteľnosť v morskom prostredí 

vzťahujúce sa na jednorazové plastové 

výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice a ich jednorazové náhrady, 

s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré 

výrobky už nemusia podliehať 

obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na 

trh. 

c) sa dosiahol dostatočný vedecký 

a technický pokrok a či sa vypracovali 

kritériá alebo normy pre biologickú 

rozložiteľnosť v morskom prostredí 

vzťahujúce sa na jednorazové plastové 

výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice a ich jednorazové náhrady na 

základe solídneho testovania v teréne v 

reálnych podmienkach morského 

prostredia, kde biologická rozložiteľnosť 

plastového výrobku vedie k vzniku oxidu 

uhličitého (CO2), biomasy a vody, ktoré sa 

opätovne plne integrujú do prírodných 

cyklov uhlíka a dusíka bez toho, aby 

narušili rovnováhu ekosystémov, a počas 

dostatočne krátkeho času na to, aby plasty 

nepoškodzovali morské prostredie a 

nespôsobili hromadenie plastov v 

životnom prostredí. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Pozmeňujúci návrh  122 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 17 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty však uplatňujú na 

mikropodniky a malé a stredné podniky, 

definované v súlade s definíciou Komisie, 

ktorá sa uplatňuje od ... [dátum 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice], 

opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 

s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od ... [2 

roky po lehote na transpozíciu uvedenej v 

článku 17 ods. 1 pododsek 2] a s článkom 

6 ods. 1 od ... [2 roky po lehote na 

transpozíciu uvedenej v článku 17 ods. 1 

pododsek 2]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Pozmeňujúci návrh  123 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 – časť A – zarážka 2 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 — Veľmi ľahké plastové tašky okrem 

prípadov, keď sú potrebné z hygienických 

dôvodov alebo na zabalenie voľných 

vlhkých potravinárskych výrobkov 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Pozmeňujúci návrh  124 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 – časť E – posledná zarážka (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – Jogurtové tégliky so 

vzduchotesným viečkom, ktoré sa 

predávajú na spotrebu doma 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Pozmeňujúci návrh  125 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 – časť D – zarážka 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

— Balóny okrem balónov na 

priemyselné alebo iné profesionálne 

použitie a aplikácie, ktoré nie sú 

distribuované spotrebiteľom 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Pozmeňujúci návrh  126 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 – časť E – zarážka 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

— Balóny okrem balónov na 

priemyselné alebo iné profesionálne 

použitie a aplikácie, ktoré nie sú 

distribuované spotrebiteľom 

vypúšťa sa  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Pozmeňujúci návrh  127 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

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 

Odôvodnenie 15 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, 

pre ktoré neexistujú ľahko dostupné 

vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by 

členské štáty mali v súlade so zásadou 

„znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom 

pokryť náklady na nakladanie s odpadom 

a čistenie odpadu, ako aj náklady na 

opatrenia na zvyšovanie povedomia 

zamerané na predchádzanie vzniku takého 

odpadu a zníženie jeho množstva. 

Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, 

pre ktoré nie sú k dispozícii ľahko 

dostupné vhodné a udržateľnejšie 

alternatívy, by členské štáty mali v súlade 

so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov 

s cieľom pokryť náklady na nakladanie 

s odpadom a náklady nevyhnutné na 

opatrenia na zvyšovanie informovanosti 

zamerané na predchádzanie vzniku takého 

odpadu a znižovanie jeho množstva, ako aj 

riešenie nevhodného správania sa 

spotrebiteľov. 

 Uvedené náklady by nemali presiahnuť 

náklady potrebné na nákladovo efektívne 

poskytovanie uvedených služieb a mali by 

byť stanovené transparentne medzi 

všetkými dotknutými subjektmi v súlade s 

článkom 8a ods. 4 písm. a) smernice 

2008/98/ES. Mali by byť primerané a 

založené na jasných cieľoch stanovených 

v súlade s článkom 8a ods. 1 smernice 

2008/98/ES. 

Or. en 

 

 


