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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro plasty v oběhovém
hospodářství
KOM(2018) 28 v konečném znění, kód Rady 5477/18


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
24. 1. 2018



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 20. února 2018, doručené do výboru
dne 26. února 2018 prostřednictvím systému ISAP.

pro

evropské

záležitosti



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
V prosinci 2015 přijala Evropská komise akční plán EU pro oběhové hospodářství,1 ve kterém
označila plasty za klíčovou prioritu a zavázala se, že připraví strategii, která se bude problémy
spojenými s plasty zabývat. V prosinci roku 2015 byly společně s akčním plánem EU pro oběhové
hospodářství zveřejněny ještě legislativní návrhy směrnic týkající se odpadů.2 Ohledně těchto
návrhů byla na konci roku 2017 nalezena politická shoda a očekává se jejich brzké schválení.
V pracovním programu pro rok 2018 Komise deklarovala, že vydá dokumenty zabývající se plasty
s cílem dosáhnout větší míry recyklace plastových obalů.3
Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství byla vydána 16. ledna 2018 a je součástí tzv.
minibalíku pro oběhové hospodářství. Jeho součástí je i iniciativa, která má řešit právní, technické
či praktické překážky na rozhraní právních předpisů v oblasti chemických látek, výrobků a odpadu4,
a monitorovací rámec pro oběhové hospodářství.5 Někdy je do tohoto minibalíku řazena i revize

1

KOM (2015) 614 v konečném znění; VEZ projednal v minulém volebním období (usnesení k dispozici zde:
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=78879 ).
2
VEZ rovněž projednal v minulém období, usnesení a bližší informace k dispozici zde:
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=78879.
3
KOM (2017) 650 v konečném znění
4
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
o provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních
předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů KOM(2018) 32 v konečném znění
5
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
o rámci pro sledování oběhového hospodářství KOM(2018) 29 v konečném znění

3

směrnice o pitné vodě6 a návrh nařízení o minimálních požadavcích na kvalitu opětovně využívané
vody.7


Obsah a dopad:
Sdělení Evropské komise úvodem podtrhuje důležitost plastů, ale varuje, že způsob, jakým jsou
v současnosti plasty vyráběny, používány a vyřazovány, nevyužívá ekonomické výhody koncepce
oběhového hospodářství a škodí životnímu prostředí. Nejvýraznější symbol tohoto jsou miliony
tun plastového odpadu, které končí každý rok v oceánech. Tato strategie má položit základy nové
ekonomiky plastů, ve které se při navrhování a výrobě plastů a plastových výrobků budou plně
respektovat požadavky na jejich opětovné využití, opravy a recyklaci a ve které se budou vyvíjet a
prosazovat udržitelnější materiály.
Sdělení má kromě úvodu a závěru tři části:
1. První část je nazvána Plasty dnes a shrnuje nejdůležitější výzvy: celosvětová produkce plastů se
od 60. let 20. století zdvacetinásobila, v roce 2015 dosáhla 322 milionů tun. Produkce roste zejména
v jiných částech světa než v EU. V EU zůstává potenciál recyklace plastového odpadu z velké části
nevyužit – k recyklaci se nasbírá méně než 30 % tohoto odpadu. Přetrvává vysoká míra skládkování
a spalování. Poptávka po recyklovaných plastech je malá. Navíc výrobou plastů a spalováním
plastového odpadu vzniká velké množství CO2. Problémem je, že se plastový odpad dostává do
oceánů, velmi problematické jsou mikroplasty. Podle odhadů je 95 % hodnoty plastových
obalových materiálů, tj. mezi 70 a 105 miliardami EUR ročně, ztraceno pro hospodářství po velmi
krátkém cyklu prvního použití. Je také potřeba mít na paměti, že odvětví plastů zaměstnává velké
množství lidí.
2. Další kapitola představuje vize nového odvětví plastů pro Evropu: do roku 2030 lze všechny
plastové obaly uvedené na trh EU buď opětovně použít, nebo recyklovat nákladově efektivním
způsobem. Do roku 2030 se recykluje více než polovina plastových odpadů vytvořených v Evropě.
Poptávka po recyklovaných plastech se zvýší a trh s recyklovanými plasty bude úspěšně fungovat.
Větší recyklace plastů rovněž pomůže snížit závislost Evropy na fosilních palivech a omezit emise
CO2. Vznik plastového odpadu bude oddělen od růstu. Občané si budou vědomi, že je třeba
zabránit plýtvání, podnikatelé budou chápat předcházení vzniku plastového odpadu jako
podnikatelskou příležitost. Únik plastů do životního prostředí se bude snižovat, a aby se
mikroplasty nedostávaly do moří, budou vyvíjena inovativní řešení.
3. Poslední kapitola je nazvána Další postup: proměnit vizi na realitu: v této kapitole jsou navržena
opatření, aby bylo možné se výše nastíněné vizi přiblížit. Budoucí opatření na úrovni EU jsou rovněž
přehledně shrnuta v příloze I sdělení i s časovým harmonogramem:
Opatření jsou rozdělena do čtyř skupin:
I.

Zlepšení ekonomické stránky a kvality recyklace plastů:


II.

Zde jsou navržena opatření zaměřená na zlepšení produktového designu (např. budoucí
revize směrnice o obalech a obalových odpadech), opatření ke zvýšení množství
recyklovaných materiálů, opatření ke zlepšení odděleného sběru plastového odpadu.
Omezení plastového odpadu a znečišťování odpadem:

6

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
KOM(2017) 753 v konečném znění; VEZ projednal 14. března 2018 na své 8. schůzi.
7
Očekává se vydání na jaře letošního roku.
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III.

Zde jsou navržena opatření na omezení plastů na jedno použití8, opatření k řešení otázky
odpadu v mořích pocházejícího ze zdrojů souvisejících s mořem9, opatření pro účinnější
sledování odpadu v moři a jeho omezování, opatření týkající se kompostovatelných a
biologicky rozložitelných plastů, opatření k omezení znečištění mikroplasty
(prostřednictvím nařízení REACH nebo směrnice o čištění městských odpadních vod).
Podpora investic a inovací na cestě k oběhovému řešení:


IV.

Zde jsou navržena opatření na podporu investic a inovací v rámci hodnotového řetězce.
Využívání celosvětových opatření.



Zde jsou navržena opatření zaměřená na klíčové regiony (např. plastový odpad ve východní
a jihovýchodní Asii, ve Středozemním moři), opatření na podporu mnohostranných iniciativ
týkajících se plastů (př. OSN, G7, G20, úmluva Marpol, Basilejská úmluva, apod.), opatření
týkající se dvoustranné spolupráce se zeměmi, které nejsou členy EU, opatření týkající se
mezinárodního obchodu.

Příloha II sdělení obsahuje seznam doporučených opatření pro vnitrostátní orgány a průmysl:
I.

Zlepšení ekonomické stránky a kvality recyklace plastů:


II.

Omezení plastového odpadu a znečišťování odpadem:


III.

Např. zvyšovat povědomí občanů, posílit sběr odpadu, likvidace nezákonných skládek,
zavedení depozitně refundačních systémů (zejména u nápojových obalů), podpořit
alternativy k plastovým předmětům na jedno použití.
Podpora investic a inovací na cestě k oběhovému řešení:


IV.

Např. upřednostnit při zadávání veřejných zakázek opětovně použitelné a recyklované
plasty, lépe využívat zdanění a jiné ekonomické nástroje, podpora systémů rozšířené
odpovědnosti výrobce a/nebo depozitních systémů.

Např. lepší využití ekonomických nástrojů a využití zadávání veřejných zakázek.
Využívání celosvětových opatření.

Příloha III sdělení obsahuje informace k tzv. závazkové kampani, jejímž cílem je zajistit, aby se do
roku 2025 deset milionů tun recyklovaného plastu přeměnilo na nové výrobky na trhu EU.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR v rámcové pozici ze dne 20. února 2018 k tomuto sdělení uvádí, že ČR podporuje
dlouhodobě udržitelné nakládání s plasty v kontextu oběhového hospodářství. Vláda nicméně
považuje strategii za velmi optimistickou a uvádí, že není řešena např. situace ohledně omezení
dovozu plastů v Číně. Není ani řešena disproporce cen primárních a druhotných surovin. Vláda
rovněž podporuje budování infrastruktury v rámci EU na získávání druhotných surovin z odpadních
plastů a výrobu výrobků obsahující recyklované plasty. Efektivnost financování této infrastruktury
je ale podmíněna zajištěním poptávky. Strategie dle vlády neobsahuje konkrétní kroky, jak tohoto
dosáhnout.
8

Vedoucí k předložení legislativního návrhu; na úrovni EU je již omezeno používání lehkých plastových nákupních
tašek.
9
Komise předložila legislativní návrh týkající se přístavních zařízení pro příjem odpadu – Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění
směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU, KOM (2018) 33 v konečném znění.

5



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Sdělení bylo představeno Komisí 16. ledna 2018. Evropský parlament dokument zatím
neprojednal.
V rámci pracovní skupiny Rady pro životní prostředí byly dokumenty představeny dne 26. 1. 2018.
Na Radě pro životní prostředí 5. 3. 2018 proběhne k tomuto tématu debata ministrů a na Radě
25. 6. 2018 by měly být přijaty závěry Rady.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 28. 3. 2018 a usnesením č. 62 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. p o d p o r u j e dlouhodobě udržitelné nakládání s plasty v kontextu oběhového hospodářství;
2. b e r e n a v ě d o m í s d ě l e n í Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro plasty
v oběhovém hospodářství, KOM(2018) 28 v konečném znění, kód Rady 5477/18;
3. p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ze dne 20. 2. 2018 k tomuto sdělení;
4. p o s t u p u j e dokument včetně rámcové pozice k němu a svého usnesení k němu pro
informaci výboru pro životní prostředí.
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