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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k evropské strategii pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí
(2013/2113(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (rámcová směrnice o odpadech),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 
o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 
91/157/EHS,

– s ohledem na směrnici Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování 
polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 
o vozidlech s ukončenou životností,

– s ohledem na směrnici Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního 
prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech (směrnice o obalech),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 
14. června 2006 o přepravě odpadů,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 
2000 o spalování odpadů,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/ES ze dne 4. července 
2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH), 

– s ohledem na směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 
2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální
politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí),

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2011 o efektivní evropské strategii pro 
suroviny1,

                                               
1 Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 21.
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. února 2012 s názvem „Inovace pro udržitelný 
růst: biohospodářství pro Evropu (COM(2012)0060),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 s názvem „Evropa účinněji 
využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020“ (COM(2011)0021),

– s ohledem na zelenou knihu Komise s názvem „Evropská strategie pro řešení 
problematiky plastového odpadu v životním prostředí“ (COM(2013)0123),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že na plastový odpad se nevztahuje žádný konkrétní právní předpis EU;

B. vzhledem k tomu, že plastový odpad může přetrvávat v životním prostředí až stovky let, 
vyvolávat toxické reakce a uvolňovat do ekosystémů endokrinní disruptory, karcinogenní 
prvky a persistentní organické znečišťující látky; 

C. vzhledem k tomu, že nedostatečné provádění a prosazování právních předpisů EU 
v oblasti odpadu, nezákonné ukládání a nevhodná přeprava plastového odpadu závažně 
poškozují životní prostředí a mořský život a vedou ke zvyšování vývozu odpadu, v jejichž 
důsledku dochází ke ztrátám materiálu a pracovních míst v EU; 

D. vzhledem k tomu, že ekologické inovace a ekodesign v oblasti plastových výrobků mají 
zásadní význam pro konkurenceschopnost evropského průmyslu, neboť mu pomáhají 
přizpůsobit se tlakům způsobeným vysokými cenami zdrojů a nedostatkem materiálů 
a přispívají k rozvoji klíčových základních technologií (KET) pro udržitelnou společnost; 

E. vzhledem k tomu, že intenzivní úsilí o vytvoření vyváženého oběhového hospodářství 
„od kolébky ke kolébce“ založeného na koncepci odpadu jakožto zdroje by mohlo EU 
přinést výhody v podobě nových pracovních míst a růstu;  

1. vítá zelenou knihu Komise a uznává, že je třeba přijmout na úrovni EU konkrétní právní 
předpisy upravující plastový odpad a přísněji uplatňovat stávající právní předpisy týkající 
se odpadu;  

2. zdůrazňuje, že s cílem zajistit jednotnější přístup EU k tokům odpadu v rámci probíhající 
legislativní „kontroly účelnosti“ a vzhledem k tomu, že přibližně 40 % plastového odpadu 
pochází z obalů, přičemž směrnice o odpadech je jedinou směrnicí, která se konkrétně 
zaměřuje na sběr plastového odpadu, je třeba urychleně tuto směrnici revidovat tak, aby 
normy pro odpad týkající se oblasti životního prostředí byly odděleny od samotných 
pravidel a standardů pro výrobky, které jsou součástí průmyslových nebo obchodních 
právních předpisů;  

3. zdůrazňuje, že by právní předpisy EU týkající se plastového odpadu měly definovat: 
konkrétní cíle pro sběr a třídění a povinná kritéria pro recyklovatelnost (s vyjasněním 
rozdílu mezi mechanickou/organickou recyklací a využitím/spalováním; cílem by mělo 
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být alespoň 75 % recyklovaného plastu do roku 2020); zvláštní označování materiálů 
s cílem informovat spotřebitele o jejich mechanické nebo organické recyklovatelnosti; 
a v neposlední řadě kritéria pro nahrazení plastových výrobků na jedno použití a výrobků, 
které lze používat pouze krátce, materiály, jež lze opakovaně použít, a trvanlivějšími 
materiály;

4. souhlasí s tím, že s plastovým odpadem by mělo být nakládáno jako s hodnotným zdrojem 
tím, že se podpoří jeho opětovné použití, recyklace a využití; je přesvědčen, že 
skládkování by mělo být do roku 2020 zakázáno, aniž by ovšem následkem toho 
docházelo k podpoře energetického využití namísto recyklování; domnívá se, že kromě 
výše uvedených cílů pro recyklaci je proto žádoucí zavést vhodné sankce za spalování 
recyklovatelného a biologicky rozložitelného plastu s cílem zajistit rovné podmínky pro 
jednotlivé druhy odpadu; poukazuje na to, že tyto sankce by rovněž pomohly zvrátit 
neudržitelný trend vyznačující se upřednostňováním zbrusu nových výrobků oproti 
nákladnějším recyklovaným výrobkům, který byl dosud uplatňován; 

5. je přesvědčen, že nejnebezpečnější plasty, plasty, které nejvíce poškozují lidské zdraví 
a životní prostředí (jako například mikro- a oxo- rozložitelné plasty) a plasty obsahující 
těžké kovy, které mohou rovněž ztěžovat recyklační procesy, by měly být postupně 
stahovány z trhu nebo rovnou zakázány, a to co nejdříve do roku 2020; dále se domnívá, 
že je nejvyšší čas postupně stáhnout nebo zakázat plastové výrobky na jedno použití 
a biologicky nerozložitelné a nekompostovatelné plastové výrobky, a to rovněž do roku 
2020, a vyhovět tak požadavku většiny evropských občanů (a spotřebitelů); 

6. zdůrazňuje, že je třeba přijmout vhodná opatření pro podporu biologicky rozložitelného, 
biologického a kompostovatelného plastu za předpokladu, že jeho výroba nebude mít 
negativní důsledky pro zemědělskou výboru určenou k lidské spotřebě nebo k výživě 
zvířat; dále se domnívá, že by spotřebitelům měly být poskytovány srozumitelnější 
informace o povaze těchto výrobků;

7. vyzývá k navýšení investic do výzkumu a technologií zaměřených na získávání 
udržitelnějších plastů a lepší začlenění jednotlivých druhů výrobních procesů a činností 
souvisejících s opětovným zpracováním, aniž by byla ovlivněna kvalita materiálů; 
domnívá se, že nové technologie jsou potřeba i pro lepší postupy pro biologický rozklad 
plastů, metody třídění odpadu, mechanickou recyklaci, ekodesign a inteligentní obaly; je 
přesvědčen, že za tímto účelem by řešení této důležité společenské potřeby mohl 
představovat Horizont 2020, který by mohl přinést podstatné výhody, a to jak s ohledem 
na životní prostředí, tak i pro občany tím, že by přispěl ke vzniku nových hospodářských 
činností a ke snížení odpadu v mořích a omezení rizik pro lidské zdraví;

8. je přesvědčen, že je třeba učinit odvážnější kroky k boji proti nedovolenému vývozu 
plastového odpadu, přísněji uplatňovat nařízení EU o přepravě odpadů a zavést přísnější 
systémy monitorování a kontrol v přístavech a veškerých zařízeních pro zpracování 
odpadu; podotýká, že dalšími způsoby, jak zabránit nedovolenému vývozu, je uplatňování 
zásady rozšířené odpovědnosti výrobce a zvyšování povědomí spotřebitelů; dále se 
domnívá, že by EU měla prosazovat ucelený přístup k nakládání s odpady na všech 
možných mezinárodních fórech, v dohodách a v institucích; za zásadní považuje i přístup 
ke spolehlivým a srovnatelným údajům o tocích odpadu do Evropy i mimo ni, o množství 
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a o systémech pro nakládání s odpadem;  

9. věří, že evropské obce a místní vlády učiní vše pro to, aby motivovaly občany k tomu, aby 
v souvislosti s plastovým odpadem uplatňovaly koncepci oběhového hospodářství, a to
podporou účinných systémů sběru a recyklace a zřízením dostatečného počtu sběrných 
míst pro plastické odpady, zejména v pobřežních oblastech; dále se domnívá, že by mohly 
výrazně přispět k harmonizaci činností nakládání s plastovými odpady v celé Evropě tím, 
že by se dohodly na společných standardech a postupech; 

10. vyzývá k vyhlášení evropského dne plastového odpadu, kdy by občané mohli 
za odpovídající poplatek vrátit jakékoli množství plastového odpadu na předem určená 
místa a jehož cílem by bylo zajistit zásoby recyklovatelného plastu a zvýšit povědomí 
veřejnosti o recyklaci; domnívá se, že v tento den by mohly místní komunity pořádat 
i čištění pláží jako symbolický příspěvek ke snížení znečištění pobřeží plastovým 
odpadem; 

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropské odvětví plastů vytváří obrat ve výši přibližně 300 miliard eur ročně a zaměstnává 
1,54 miliony lidí. Údaje o odpadech, které toto odvětví produkuje, ovšem zůstávají 
nekonsolidované: podle Evropské komise vytvořilo dotyčné odvětví v roce 2008 25 Mt 
odpadu, podle EEA činilo jeho množství v roce 2010 13 Mt. Bez spolehlivých 
a srovnatelných údajů o výrobě, sběru, třídění, recyklaci, využití a odstraňování plastů se jen 
těžko podaří vypracovat cílenou a účinnou politiku, zejména co se týče opatření proti 
nedovoleným tokům odpadů. Je jasné, že dopad plastů na životní prostředí se stále podceňuje.

Jako součást probíhající „kontroly účelnosti“ týkající se směrnic o toku odpadů poskytuje tato 
zelená kniha vhodnou příležitost k docílení soudržné a ambiciózní harmonizace právních 
předpisů. Prvním krokem by proto mělo být vytvoření zvláštních právních předpisů EU 
upravujících plastové odpady, které by stanovily odpovídající cíle, a přísné uplatňování 
stávajících pravidel.

Vzhledem k tomu, že asi 40 % odpadu pochází z obalů, je rozumné zahájit naše hodnocení 
u nich. Jediná směrnice, která stanoví cíle pro plastový odpad, je směrnice o obalech 
a obalových odpadech. Podle této směrnice – nezměněné od roku 1994 – činí množství plastu, 
který má být vybrán, 22,5 %. Je čas přizpůsobit normy nové výrobní realitě a uvést je 
v soulad s environmentálními povinnostmi dalších odvětví s ohledem na hierarchii 
stanovenou v rámcové směrnici o odpadech. Nedojde-li k přepracování směrnice o obalech 
a obalových odpadech v tom smyslu, že se oddělí normy a standardy v oblasti obchodu, 
průmyslu a hospodářské soutěže od povinností v oblasti životního prostředí, nepodaří se nám 
vyřešit ani 40 % problému. Přezkum této směrnice by se měl zaměřit i na pravidla pro 
ekodesign umožňující sběr a třídění odpadu pro účinnou recyklaci, a to za použití nové 
technologie (např. infračervené záření a zvláštní označování), a na recyklovatelných 
materiálů. To by evropskému průmyslu umožnilo stanovit standardy a současně si zachovat 
nebo dokonce zvýšit svou celosvětovou konkurenceschopnost.

Dané odvětví musí kromě toho vyvinout větší úsilí, pokud jde o transparentnost informací, 
a jasně definovat vlastnosti výrobků, které jsou uváděny na trh: v zájmu snadnějšího třídění 
potřebují spotřebitelé vědět, jestli plast, který si zakoupí, je recyklovatelný, kompostovatelný, 
biologicky rozložitelný nebo zda se dá opětovně využít. Tento druh inovace by podpořil 
výzkumné a vývojové činnosti, přispěl by ke vzniku pracovních míst a přinesl výhody pro 
životní prostředí. To vše by napomohlo k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady 
a způsobilo by, aby se recyklace řídila opakovaným použitím plastů, přičemž získávání 
energie z pálení by bylo až na druhém místě. Obecně se má za to, že skládkování by nemělo 
být považováno za životaschopnou možnost zpracování plastových odpadů, a pevně doufáme, 
že bude přijato konečné datum zákazu této činnosti (vzhledem k tomu, že některé členské 
státy mají i nadále problémy s plošným tříděním odpadu a nemohou počítat s jinou možností, 
navrhujeme rok 2020).

Plast je příliš hodnotným zdrojem na to, aby končil na skládkách nebo aby byl jednoduše 
spálen. Chceme-li zajistit soudržnost evropské stěžejní iniciativy týkající se účinného 
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využívání zdrojů a provádět koncepci oběhového hospodářství i s ohledem na plast, je třeba, 
abychom přestali podporovat některé činnosti upřednostňující neudržitelné způsoby 
zužitkování, jako je skládkování nebo spalování recyklovatelných plastů. 

Velmi důležité je jasně definovat, v čem spočívá využití odpadů, a překonat mýtus, že tento 
pojem znamená totéž co recyklace (zejména pokud máme na mysli energetické využití 
prostřednictvím pálení plastů). Neměla by to být otázka volby mezi jednou nebo druhou 
možností, nýbrž lineární proces podporující nejprve omezení, poté opětovné využití a nakonec 
recyklaci. Jak můžeme učinit recyklovaný plast atraktivnějším, když současné tržní ceny jsou 
natolik vysoké, že neumožňují lepší začlenění opětovně využitého plastu do procesu výroby 
nových plastových výrobků? Proč je recyklovaný plast nákladnější než nově vyrobený typ? 
Neměli bychom tedy spíše než spalování (jak tomu bylo dosud) podporovat recyklaci tak, aby 
spalování recyklovatelného a biologicky rozložitelného plastu bylo dražší a zastaralou 
možností? V konečném důsledku se jedná o problém, s nímž se setkáváme stále častěji; co si 
Evropa počne se spalovnami, které byly podporovány z přímých nebo nepřímých dotací, aby 
splnily svou nadměrnou kapacitu? Je načase, abychom místo nich začali podporovat – přímo 
nebo nepřímo – recyklační zařízení. Je třeba, abychom uváděli na trh více recyklovaného 
materiálu, abychom snížili jednotkové náklady na jeho výrobu a učinili z něj životaschopnější 
složku stávajícího systému, a zároveň vytvořili pracovní místa, která budou šetrnější 
k životnímu prostředí.

Zavedení cíle spočívajícího v dosažení 75 % recyklovaného plastu do roku 2020, povinných 
kritérií týkajících se recyklovatelnosti a zvláštního označování k usnadnění třídění za tímto 
účelem povede k zahájení diskuse a dá podnět k zavedení modernějších a účinnějších systémů 
řízení toků odpadu. K podpoře tohoto procesu (a k zajištění toho, aby byly splněny stanovené 
cíle) dále přispěje financování výzkumu a rozvoje lepších metod recyklace, sběru a třídění 
odpadu, jakož i pokročilé materiály, zejména s ohledem na jejich opětovné použití 
a trvanlivost. 

Druhy plastu, které do tohoto modelu nezapadají, plasty, které nejvíce poškozují životní 
prostředí a lidské zdraví, a ty, které nejsou v souladu s plánem účinného využívání zdrojů, 
jako jsou oxo- a mikro- rozložitelné plasty a plasty na jedno použití, by měly být postupně 
staženy z trhu nebo rovnou zakázány.

Dalším velmi důležitým krokem je zajistit kolektivní závazek ze strany občanů, výrobců 
a veřejné správy a profesních sdružení. V tomto ohledu je rovněž mimořádně důležité 
zvyšovat povědomí veřejnosti pomocí informačních kampaní – například vyhlášením 
evropského dne plastového odpadu. Největší úsilí musí vyvinout místní orgány, neboť právě 
ony jsou odpovědné za organizaci veškerých činností týkajících se odstraňování plastů, a to 
nejen odpadu z domácností, ale i průmyslového a nebezpečného odpadu a v neposlední řadě 
i odpadu z pobřežních a mořských zařízeních.

Odpad v mořích je závažným problémem, který samotná kampaň nevyřeší. Rozhodující 
budou dobrovolná opatření na zvyšování povědomí a podporu rozdílného a odpovědného 
přístupu ke správě moří a k zachování biologické rozmanitosti jakožto dalšího vzácného 
zdroje potravin. 
Uvedený problém souvisí částečně s mezinárodní dopravou a nedostatečným uplatňováním 
Basilejské úmluvy: EU i vlády jednotlivých členských států musí v tomto ohledu vyvinout 
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větší úsilí. Můžeme začít tím, že budeme přísněji dohlížet na toky a stanovíme jasnější 
pravidla ve svých mezinárodních dohodách, i těch, které zdánlivě souvisejí s jinými oblastmi, 
jako je sdílení technologií či vzdělávání: měli bychom více podporovat takové materiály, 
procesy a projekty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, aby evropská norma byla přijata 
i v ostatních částech světa. 


