
 

Zpracování odpadu: poslanci hlasují o opatřeních
na jeho účinnější recyklaci.
 
Čtyři směrnice týkající se odpadu a nakládání s ním budou předmětem hlasování pléna
tento týden. Týkají se hlavně využívání odpadu domácností a malých firem, které
dohromady produkují zhruba 8% celkového odpadu v EU, a jde o to zvýšit podíl
recyklace a neefektivního a neekologického skládkování. Parlament má v tomto směru
ambicióznější cíle než původně navrhovala Komise a chce recyklaci ještě více
stimulovat.
 
Odpad je potenciálně druhotná surovina a vzhledem k tomu, že ty prvotní jsou omezené a EU je
musí dovážet, hledají se cesty, jak odpad co nejefektivněji znovu využít nebo ho vůbec méně
vytvářet. Patří sem třídění, opravování, znovu využíváni a recyklování v logice cyklického
modelu oběhového hospodářství. Na přínosech cirkulárního systému panuje shoda, přesto se
výsledek hlasování Parlamentu o odpadovém balíčku s napětím očekává.
 
 
 
Komise totiž navrhla cíl pro podíl recyklace 65% a maximálně by se podle ní mělo skládkovat
10% - obojí do roku 2030. Poslanci by chtěli víc: výbor pro životní prostředí podporuje cíl 70%
pro recyklaci a jen 5% pro skládkování. Plénum debatuje o odpadovém balíčku v úterý
dopoledne a následně bude hlasovat.
 
 
 
V Čechách se recykluje čtvrtina až třetina odpadu.
 
 
 
V roce 2004 se podle ministerstva životního prostředí z komunálního odpadu recyklovalo jenom
12% a v roce 2014 už 35%; podle údajů Eurostatu za rok 2014 byl komunální odpad v Česku
recyklován méně: 25,4,%. Každopádně je to ještě daleko od celoevropsky závazného cíle 50%
do roku 2020.
 
 
 
V ČR se počítá s koncem skládkování využitelného odpadu po roce 2024. Připravuje se novela
zákona o odpadech a nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170123IPR59605/waste-boost-recycling-cut-landfilling-and-curb-food-waste-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170123IPR59605/waste-boost-recycling-cut-landfilling-and-curb-food-waste-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170120STO59356/waste-more-ambitious-targets-towards-a-circular-economy
http://wmge.eionet.europa.eu/sites/etc-wmge.vito.be/files/Czech_Republic_MSW_2016.pdf
http://wmge.eionet.europa.eu/sites/etc-wmge.vito.be/files/Czech_Republic_MSW_2016.pdf


Skládkovat, spalovat nebo recyklovat? 
 
Vyvézt odpad na skládku je z okamžitého hlediska nejlevnější, ale pro životní prostředí nejhorší
varianta. Nese také rizika pro naše zdraví nehledě na to, že je synonymem plýtvání
s druhotnými surovinami. 
 
 
 Odpad je také možno spalovat a získanou energii využívat, ale v hierarchii nakládání s odpady
stojí  na  prvním místě  recyklace.  Obecně platí,  že  země,  které  více  recyklují,  také  méně
skládkují,  jak  ilustruje  infografika  tohoto  článku.
 
 
 
Stanovisko Parlamentu
 
 
 Na štrasburském plénu poslanci v úterý 14.3.  dopoledne diskutují a následně hlasují o balíčku
čtyř směrnic. Týkají se odpadů obecně, skládek, obalů a autovraků, baterií a akumulátorů. Dva
čeští poslanci byli zpravodaji pro tři ze čtyř směrnic jménem výboru pro průmysl. Miroslav Poche
pro směrnici  o  odpadech a Pavel  Telička pro směrnici  o  skládkách a směrnici  týkající  se
autovraků,  baterií  a  akumulátorů.
 
Další informace
Přenos z debaty pléna (14.3. dopoledne)
Tisková zpráva po hlasování výboru (24.1.2017, anglicky)
Brífink Think Tanku EP - anglicky
Nakládání s komunálním odpadem: Česká republika (materiál EEA - anglicky)

Postup projednávání
Směrnice o odpadech
Směrnice o skládkách odpadů
Směrnice o obalech a obalových odpadech
Směrnice o o vozidlech s ukončenou životností; o bateriích a akumulátorech; o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170123IPR59605/waste-boost-recycling-cut-landfilling-and-curb-food-waste-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://wmge.eionet.europa.eu/sites/etc-wmge.vito.be/files/Czech_Republic_MSW_2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en


Víc než polovina odpadu končí v Česku na skládkách, v EU celkem 28%
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Jak nakládat s evropským odpadem?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/how-to-deal-with-europe-s-waste

Oběhové hospodářství - odpad jako surovina
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/circular-economy-the-space-we-waste
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