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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0317/137 

Pozměňovací návrh  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

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 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby bylo možné jasně vymezit 

oblast působnosti této směrnice, je nutné 

definovat pojem „plastový výrobek na 

jedno použití“. Definice by neměla 

zahrnovat plastové výrobky, které jsou 

vytvořené, navržené či uváděné na trh tak, 

aby během své životnosti prošly několika 

obrátkami nebo cykly tím, že budou 

opětovně naplněny nebo opakovaně 

použity ke stejnému účelu, ke kterému byly 

vytvořeny. 

(9) Aby bylo možné jasně vymezit 

oblast působnosti této směrnice, je třeba 

objasnit, co se rozumí pojmem „jedno 
použití“. Výrobky by měly být považovány 

za výrobky na jedno použití, jestliže 

nebyly vytvořeny, navrženy či uvedeny na 

trh tak, aby během své životnosti prošly 

několika obrátkami nebo cykly tím, že 

budou opětovně naplněny nebo opakovaně 

použity výrobcem ke stejnému účelu, ke 

kterému byly vytvořeny. 

Or. en 

Odůvodnění 

Definice „plastu na jedno použití“ by neměla obsahovat odkaz na výrobky „používané pouze jednou“ 

(jak bylo přijato ve výboru ENVI). Definice by mohla být zavádějící a mohla by způsobit legislativní 

nejasnosti, protože by bylo možné tvrdit, že plastový výrobek na jedno použití by mohl být použit dvakrát, 

a proto být vyloučen z oblasti  působnosti směrnice. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0317/138 

Pozměňovací návrh  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

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 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Směrnice 94/62/ES ve znění 

směrnice (EU) 2015/720 stanoví 

požadavek, aby Komise do května 2017 

provedla legislativní přezkum opatření 

ke snížení spotřeby velmi lehkých 

plastových nákupních tašek na základě 

dopadu v rámci životního cyklu. Komise 

tento přezkum dosud neprovedla. 

Vzhledem k tomu, že z těchto plastových 

tašek se velmi často stává znečišťující 

odpad a že přispívají ke znečištění moří, je 

vhodné zavést opatření omezující jejich 

uvádění na trh, s výjimkou situací, kdy je 

jejich použití naprosto nezbytné. Velmi 

lehké plastové nákupní tašky by neměly 

být uváděny na trh jako obaly pro volně 

ložené potraviny, s výjimkou případů, kdy 

je jejich použití  nezbytné z hygienických 

důvodů nebo k balení vlhkých volně 

ložených potravin (např. syrového masa, 

ryb nebo mléčných výrobků). V takovém 

případě by měly být používány pouze 

biologicky rozložitelné a kompostovatelné 

tašky. Pro velmi lehké plastové nákupní 

tašky, na něž se uvedené omezení ohledně 

jejich uvádění na trh nevztahuje, zůstávají 

platná stávající ustanovení směrnice (EU) 

2015/720. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Je-li to nutné z hygienických důvodů, měly by být používány pouze biologicky rozložitelné a 

kompostovatelné velmi lehké nákupní tašky, neboť z hlediska životního prostředí představují lepší volbu 

než tašky z primárního plastu. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Pozměňovací návrh  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

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. 3 – odst. 1 – bod 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) „plastovým výrobkem na jedno 

použití“ výrobek, který je vyroben zcela či 

částečně z plastu a který není vytvořený, 

navržený či uváděný na trh tak, aby během 

své životnosti prošel několika obrátkami 

nebo cykly tím, že bude vrácen výrobci 

k opětovnému naplnění nebo opětovně 

použit ke stejnému účelu, ke kterému byl 

vytvořen; 

2) „plastovým výrobkem na jedno 

použití“ výrobek, který je vyroben zcela či 

částečně z plastu a který je vytvořen, 

navržen či uváděn na trh s tím, že bude 

před vyhozením používán po krátké 

časové období, aniž by prošel několika 

obrátkami nebo cykly, při nichž by byl 

výrobcem opětovně naplněn nebo 

opětovně použit; 

Or. en 

Odůvodnění 

Definice „plastu na jedno použití“ by neměla obsahovat odkaz na výrobky „používané pouze jednou“ 

(jak bylo přijato ve výboru ENVI). Definice by mohla být zavádějící a mohla by způsobit legislativní 

nejasnosti, protože by bylo možné tvrdit, že plastový výrobek na jedno použití by mohl být použit dvakrát, 

a proto být vyloučen z oblasti  působnosti směrnice. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0317/140 

Pozměňovací návrh  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

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. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) obsah chemických látek 

vzbuzujících obavy ve výrobku, jako jsou 

nebezpečné kovy, ftaláty, 

perfluoroalkylované sloučeniny (PFAS), 

bisfenoly či endokrinní disruptory a další 

látky vzbuzující mimořádné obavy 

(SVHC) ve smyslu nařízení (EU) č. 

1907/2006. 

Or. en 

Odůvodnění 

Výrobky by měly obsahovat informace o přítomnosti chemických látek vzbuzujících obavy. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Pozměňovací návrh  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

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. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) obsah chemických látek 

vzbuzujících obavy ve výrobku, jako jsou 

nebezpečné kovy, ftaláty, 

perfluoroalkylované sloučeniny (PFAS), 

bisfenoly či endokrinní disruptory a další 

látky vzbuzující mimořádné obavy 

(SVHC) ve smyslu nařízení (EU) č. 

1907/2006. 

Or. en 

Odůvodnění 

Občané by měli být informováni o přítomnosti chemických látek vzbuzujících obavy ve výrobcích. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Pozměňovací návrh  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

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 A – odrážka 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Nápojové lahve. 

Or. en 

Odůvodnění 

I pro nápojové lahve by měl být stanoven cíl snížení spotřeby. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Pozměňovací návrh  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

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 – odrážka 6 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Velmi lehké plastové nákupní 

tašky, s výjimkou případů, kdy je jejich 

použití nezbytné z hygienických důvodů k 

balení vlhkých volně ložených potravin, 

přičemž v tomto případě by se měly 

používat pouze velmi lehké plastové 

nákupní tašky, které jsou biologicky 

odbouratelné a kompostovatelné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je-li to nutné z hygienických důvodů, měly by být používány pouze biologicky rozložitelné a 

kompostovatelné velmi lehké nákupní tašky, neboť z hlediska životního prostředí představují lepší volbu 

než tašky z primárního plastu. 

 


