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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2016 
7. volební období 

239. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

ze 44. schůze 

ze dne 18. února 2016 
 
 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES 

o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech 

a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních /kód dokumentu 14973/15, KOM(2015) 593 v konečném znění/ 

 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES 

o skládkách odpadů /kód dokumentu 14974/15, KOM(2015) 594 v konečném znění/ 

 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES 

o odpadech /kód dokumentu 14975/15, KOM(2015) 595 v konečném znění/ 

 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES 

o obalech a obalových odpadech /kód dokumentu 14976/15, KOM(2015) 596 v konečném 

znění/ 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství /kód 

dokumentu 14972/15, KOM(2015) 614 v konečném znění/ 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., náměstka 

ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby a zástupce Ministerstva zemědělství Ing. 

Vlastimila Zedka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Zahradníka a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.  

 

 

 

 

       Marek Černoch v. r.              Jan Zahradník v. r.                   Ondřej Benešík v. 

r. 

 ověřovatel        zpravodaj    předseda 
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 Příloha k usnesení č. 239 

 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 

2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a 

akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních 
 

KOM(2015) 593 v konečném znění, kód Rady 14973/15 

Interinstitucionální spis 2015/0272/COD 

 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 
 

KOM(2015) 594 v konečném znění, kód Rady 14974/15 

Interinstitucionální spis 2015/0274/COD 

 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2008/98/ES o odpadech 
 

KOM(2015) 595 v konečném znění, kód Rady 14975/15 

Interinstitucionální spis 2015/0275/COD 

 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 
 

KOM(2015) 596 v konečném znění, kód Rady 14976/15 

Interinstitucionální spis 2015/0276/COD 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství 
 

KOM(2015) 614 v konečném znění, kód Rady 14972/15 
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 Právní základ: 

 Článek 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (14973/15, 14974/15, 

 14975/15) 

 Článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (14976/15) 

 Dokument informační povahy (14972/15) 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

 7. 12. 2015 (14975/15, 14976/15) 

 8. 12. 2015 (14973/15, 14974/15) 

 9. 12. 2015 (14972/15) 

 Datum projednání ve VEZ: 

 14. 1. 2016 (1. kolo) 

 Procedura: 

 Řádný legislativní postup (14973/15, 14974/15, 14975/15, 14976/15) 

 Dokument nepodléhá hlasování v Radě (14972/15) 

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

 Datované dnem 14. ledna 2016, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 19. 

 ledna 2016 prostřednictvím systému ISAP. 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

 Návrh je v souladu s principem subsidiarity (14973/15, 14974/15, 14975/15, 

14976/15). 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument 

 informační povahy (14972/15). 

 Odůvodnění a předmět: 

V prosinci 2014 se Komise rozhodla stáhnout dosud neschválený legislativní 

návrh týkající se odpadů navržený předchozí Komisí
1
. Nová Komise pod vedením 

předsedy Junckera se zavázala do konce roku 2015 předložit nový balíček, který by se 

týkal celého hospodářského cyklu. V rámci příprav tohoto balíku proběhla veřejná 

konzultace (28. května až 20. srpna 2015) a 25. června byla uspořádána konference o 

oběhovém hospodářství. 2. prosince 2015 byl tento nový balík přijat Evropskou 

komisí. Legislativní návrhy částečně vycházejí ze staženého návrhu. Komise uvádí, že 

cílem balíku je stimulovat přechod k oběhovému hospodářství, podpořit globální 

konkurenceschopnost a udržitelný růst a vytvořit nová pracovní místa.   

 Obsah a dopad: 

Hospodářství EU přichází podle EK v současnosti o značné množství potenciálních 

druhotných surovin. Produkce odpadů činila v EU v roce 2013 2,5 miliardy tun. 

Z toho 1,6 miliardy tun nebylo využito (recyklováno) a odpady nebyly ekonomicky 

zhodnoceny (600 milionů tun mohlo být recyklováno). Komunální odpad byl 

recyklován ze 43%, skládkován z 31% a spalován z 26%. Míra recyklace se v roce 

                                                             
1 KOM(2014) 397 v konečném znění doprovozený Sdělením Směrem k oběhovému hospodářství: 

program nulového odpadu pro Evropu (KOM(2014) 398 v konečném znění); Výbor pro záležitosti 

Evropské unie Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k dokumentům přijal usnesení č. 90 ze dne 2. října 

2014 (K dispozici zde: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=101624). Byl stažen z toho důvodu, 

že dle Komise nebylo možno dosáhnout dohody s členskými státy.  

 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=101624
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2011 v jednotlivých státech výrazně lišila. 6 států skládkovalo méně než 3% odpadu, 

18 států skládkovalo přes 50%. V některých státech přesáhl podíl skládkování 90%. 

Balíček týkající se oběhového hospodářství se skládá z akčního plánu EU pro 

oběhové hospodářství, který se zaměřuje na opatření, která bude na úrovni EU nutno 

přijmout, aby byl podpořen přechod k oběhovému hospodářství, a legislativních 

návrhů směrnic týkajících se odpadů: jejich opětovného použití a recyklace, jejich 

skládkování, obalů a obalových odpadů, autovraků, odpadních baterií a 

akumulátorů.  

 Akční plán EU pro oběhové hospodářství (Sdělení
2
 Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství) 

Akční plán definuje oběhové hospodářství jako hospodářství, ve kterém je 

hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství zachována co nejdéle a ve 

kterém je minimalizován vznik odpadu. Dle Komise přechod k oběhovému 

hospodářství představuje významný příspěvek k úsilí EU o vytvoření 

udržitelného, nízkouhlíkového a konkurenceschopného hospodářství účinně 

využívajícího zdroje a je příležitostí k transformaci hospodářství a k vytvoření 

nových a udržitelných konkurenčních výhod pro Evropu. Konkrétně se akční 

plán věnuje následujícím sedmi oblastem, v jejichž rámci představuje 

nejdůležitější opatření, která Komise plánuje přijmout: 

 Výroba: Je potřeba zlepšit design výrobků tak, aby došlo k prodloužení 

jejich trvanlivosti, byla umožněna jejich snadnější oprava či 

modernizace a aby bylo usnadněno jejich rozmontování za účelem 

opětovného použití jejich součástí a použitých surovin. Komise se 

zaměří zejména na elektrické a elektronické výrobky – v rámci 

směrnice 2009/125/ES o ekodesignu a v rámci pracovního plánu pro 

ekodesign na období 2015-2017 (konkrétně Komise předloží např. 

požadavky na ekodesign pro elektronické displeje). Kromě designu 

výrobků se chce Komise zaměřit také na výrobní postupy (udržitelné 

získávání surovin na celosvětové úrovni, nejlepší dostupné techniky, 

inovace, průmyslová symbióza, opětovné využití plynných odpadů).  

 Spotřeba: Důvěryhodnější environmentální tvrzení včetně trvanlivosti, 

využívat nástroje k tomu, aby ceny lépe odrážely environmentální 

náklady, zákonná záruční doba a její uplatňování, povzbuzení odvětví 

opětovného využití a oprav, které přispívá k zaměstnanosti (dostupností 

náhradních dílů a informovaností o provádění oprav), podpora 

inovativních forem spotřeby (např. sdílení výrobků, větší spotřeba 

služeb), boj s plánovaným zastaráváním, podpora zelených veřejných 

zakázek. 

 Nakládání s odpady: Je potřeba zohlednit všechny druhy odpadů a 

důsledně vymáhat závazky. Je potřeba např. zvýšit podíl recyklovaného 

odpadu vyprodukovaného domácnostmi, recyklovaných obalů, zlepšit 

oblasti sběru a třídění, více využívat ekonomické nástroje, rozšířit 

odpovědnost výrobce, zjednodušit a harmonizovat definice a metody 

                                                             
2 Sdělení je komunikační dokument komise, který slouží jako informační podklad pro evropské a další 

instituce, na jehož základě probíhá diskuse o dalších krocích EU v určité oblasti, přičemž nepodléhá 

legislativnímu procesu. (pozn. JZ) 
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výpočtu (to je provedeno přijímanými legislativními návrhy, které jsou 

součástí balíku).  

 Od odpadu ke zdrojům: posílení trhu s druhotnými surovinami a 

opětovného využívání vody: Je potřeba vypracovat normy kvality pro 

sekundární suroviny (zejména pro plasty), zlepšit pravidla týkající se 

„okamžiku, kdy odpad přestává být odpadem“, revidovat nařízení EU o 

hnojivech (aby se usnadnilo uznávání organických hnojiv a hnojiv 

založených na odpadu v rámci jednotného trhu), přijmout opatření 

k usnadnění opětovného využívání vody (minimální požadavky na 

opětovně využívanou vodu), snižovat množství nebezpečných 

chemických látek ve výrobcích. Komise rozvine nedávno zahájený 

informační systém v oblasti surovin a podpoří celounijní výzkum 

v oblasti toků surovin. 

 Prioritní oblasti: Jako oblasti, na které je potřeba se obzvláště zaměřit, 

chápe Komise plasty (Komise přijme strategii pro plasty v oběhovém 

hospodářství; předkládané návrhy obsahují ambicióznější cíl pro 

recyklaci plastových obalů), plýtvání potravinami (Komise má v plánu 

vypracovat společnou metodiku EU k měření objemu potravinového 

odpadu, přijmout opatření za účelem vyjasnění předpisů týkajících se 

odpadu, potravin a krmiv a usnadnění potravinových darů, posoudit, jak 

by se dalo lépe pracovat s označováním data spotřeby a jak lze zlepšit 

jeho chápání ze strany spotřebitelů – např. označení „minimální 

trvanlivost do“, aj.), kritické suroviny (Komise plánuje přijmout např. 

opatření na podporu jejich zpětného získávání), stavební a demoliční 

odpad (Komise plánuje opatření k zajištění druhotného získávání 

hodnotných surovin a náležitého nakládání s odpady ve stavebnictví a 

při demolicích a usnadnění hodnocení budov z hlediska jejich 

environmentální výkonnosti) a biomasu a výrobky z biologického 

materiálu (je plánováno např. poradenství a šíření osvědčených postupů 

pro kaskádové využívání biomasy, podpora inovací v oblasti 

biohospodářství; legislativní návrhy obsahují např. cíl pro recyklaci 

dřeva obsaženého v obalovém odpadu a oddělený sběr biologického 

odpadu).  

 Inovace, investice a další horizontální opatření: Podpora výzkumu a 

inovací je klíčová; součástí pracovního programu na období 2016-2017 

v rámci programu Horizont 2020 je iniciativa „Průmysl 2020 

v oběhovém hospodářství“, v jejímž rámci bude poskytnuto více než 

650 milionů EUR na inovativní demonstrační projekty a nové obchodní 

modely; Komise zahájí pilotní přístup pro „dohody v oblasti inovací“ 

s cílem identifikovat a řešit potenciální regulační překážky pro 

inovátory; mobilizace účastníků, informační opatření, využití různých 

zdrojů financování EU (zejména z fondů politiky soudržnosti). 

 Sledování pokroku na cestě k oběhovému hospodářství: Komise ve 

spolupráci se státy EHP a po konzultaci s členskými státy vytvoří 

rámec pro sledování oběhového hospodářství, aby bylo možné účinně 

měřit pokrok na základě spolehlivých stávajících údajů a nově 

vyvinutých údajů týkajících se plýtvání potravinami. 

Akční plán upozorňuje, že bude nutné dlouhodobé zapojení na všech úrovních – ze 

strany členských států, regionů, měst, podniků a občanů a i na celosvětové úrovni (v 

rámci dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030). Akční plán je doprovázen 

přílohou, ve které jsou uvedena konkrétní plánovaná opatření Komise (týkající se 
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výše zmíněných bodů) včetně časového plánu, kdy by měla být představena. Akční 

plán je přímo doprovázen revidovanými legislativními návrhy týkajícími se odpadu 

(v rámci oblasti „nakládání s odpady“). 

Legislativní návrhy týkající se odpadu představují návrhy na změnu šesti směrnic
3
, 

které zejména slaďují používané definice, stanovují cíle týkající se úrovně přípravy 

k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu na 65 % do roku 2030, zvyšují 

cíle týkající se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, 

postupně omezují ukládání komunálního odpadu na skládky až na úroveň 10 % do 

roku 2030, více harmonizují a zjednodušují právní rámec týkající se vedlejších 

produktů, obsahují nová opatření na podporu prevence, zavádí minimální provozní 

podmínky pro rozšířenou odpovědnost výrobce, zavádí systém včasného varování pro 

účely sledování plnění cílů týkajících se recyklace, zjednodušují a zefektivňují 

povinnosti týkající se předkládání zpráv, slaďují předpisy s články 290 a 291 Smlouvy 

o fungování Evropské unie týkajícími se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 

aktů. Důvodová zpráva k návrhům upozorňuje na to, že v Unii je recyklován pouze 

omezený podíl komunálního odpadu (zbytek skládkován či spalován) a mezi 

členskými státy existují velké rozdíly, pokud jde o nakládání s odpady. 

Konkrétní legislativní návrhy, které tvoří předkládaný balíček, a cíle v nich stanovené 

jsou: 

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2008/98/ES o odpadech 

Tento návrh reaguje na povinnost přezkoumat cíle v oblasti nakládání s odpady 

stanovené v uvedené směrnici. Návrh zejména upravuje obecné požadavky pro 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, upravuje ustanovení o předcházení 

vzniku odpadů, stanovuje nový cíl do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy 

k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu
4
 nejméně na 60 % 

hmotnosti a do roku 2030 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a 

recyklace komunálního odpadu nejméně na 65 % hmotnosti – původní návrh 

byl 70% v roce 2030 (resp. do let 2030 a 2035 pro některé země v případě 

prodloužení lhůt – Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko 

a Slovensko
5
). Dále jsou v návrhu obsažena pravidla pro výpočet dosažení 

těchto cílů. Komise uvedený cíl přezkoumá nejpozději ke dni 31. 12. 2024 a to 

za účelem jeho zvýšení a možného stanovení cílů pro další druhy odpadů. 

Návrh rovněž v souladu s výše zmíněnými cíli balíku pro oběhové 

hospodářství upravuje a sjednocuje definice (ty bude obsahovat právě tato 

zastřešující směrnice), stanovuje systém podávání zpráv včasného varování, 

podávání zpráv, výkon přenesené pravomoci, atp. 

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

1999/31/ES o skládkách odpadů 

Návrh zejména stanoví požadavek, aby členské státy přijaly nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo 

                                                             
3 Směrnice je právní akt, který je pro členské státy závazný co do výsledku, jehož má být dosaženo, 

volby formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. 
4 Komunální odpad je nově definován v článku 3 bod 1a směrnice.  
5 Má být poskytnuto více času členským státům, které dle údajů Eurostatu v roce 2013 recyklovaly 

méně než 20 % svého komunálního odpadu, aby mohly cíle dodržet.  
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do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu – 

původní návrh byl 5% v roce 2030 (resp. do roku 2035 při prodloužení lhůt u 

Estonska, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska)
6
. 

Komise cíl přezkoumá nejpozději ke dni 31. 12. 2024 a to za účelem jeho 

snížení a zavedení omezení na skládkování i jiných nikoliv nebezpečných 

odpadů než komunálního odpadu. Návrh rovněž v souladu s výše zmíněnými 

cíli balíku pro oběhové hospodářství upravuje definice, stanovuje systém 

podávání zpráv včasného varování, podávání zpráv, výkon přenesené 

pravomoci, atp. 

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

Návrh zejména stanoví cíl, aby nejpozději do konce roku 2025 bylo alespoň 

65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému 

použití a recyklováno – původní návrh byl 70% v roce 2025, s upřesněním 

minimálních cílů (v hmotnostním vyjádření) u konkrétních materiálů 

obsažených v obalovém odpadu: 55 % plastů, 60 % dřeva, 75 % železných 

kovů, 75 % hliníku, 75 % skla, 75 % papíru a lepenky. Tyto cíle jsou pak ještě 

zpřísněny: nejpozději do konce roku 2030 má být připraveno k opětovnému 

použití a recyklováno alespoň 75 % hmotnosti veškerých obalových odpadů - 

původní návrh byl 80% v roce 2030; minimální cíle (v hmotnostním 

vyjádření) pro konkrétní materiály v obalovém odpadu obsažené jsou 75 % 

dřeva, 85 % železných kovů, 85 % hliníku, 85 % skla, 85 % papíru a lepenky.
7
 

Návrh upřesňuje, jak se do dosažení cílů započítává obalový odpad vyvážený 

z Unie. Návrh také upravuje definice, stanoví pravidla pro výpočet 

stanovených cílů, upravuje zprávy včasného varování, atp. 

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o 

bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 

směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

Tento návrh obsahuje změnu směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou 

životností (o autovracích) - (úprava předávání údajů členskými státy Komisi a 

zveřejnění zprávy o jejich přezkumu - vypracovává se každé 3 roky); změnu 

směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a 

akumulátorech (úprava vypracování zprávy Komisí o provádění směrnice  - do 

konce roku 2016) a změnu směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních (rovněž upravuje předávání údajů členskými státy 

Komisi a zveřejnění zprávy o výsledcích jejich přezkumu - vypracovává se 

každé 3 roky). 

Závěrem lze shrnout, že nyní navržené legislativní změny stanovují mírnější cíle 

v oblasti opětovného použití a recyklace komunálního odpadu
8
, množství 

                                                             
6 ČR již v zákoně o odpadech formulovala zákaz skládkování směsných komunálních odpadů, 

recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024. 
7 Pro plasty může Komise navrhnout nové úrovně cílů na základě pokroku, atp. 
8 V roce 2014 bylo navrhováno 70 % od roku 2030. 
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skládkovaného odpadu
9
 i pokud jde o opětovné použití a recyklaci obalových 

odpadů
10

 než cíle stanovené původním návrhem z roku 2014.  

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR: 

Sdělení nemá přímý dopad na právní řád ani na rozpočet ČR. Navržené legislativní 

změny budou mít dopad na právní řád ČR – zejména samozřejmě na legislativu 

týkající se odpadů (v současnosti je připravován nový zákon o odpadech), dále na 

předpisy týkající se obalů, apod. Legislativní návrhy budou mít pravděpodobně dopad 

i na státní rozpočet ČR. 

 

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR schválila pozici, kterou k tomuto balíčku předložilo Ministerstvo životního 

prostředí, dne 18. ledna 2016. Velmi podrobně se vyjádřila jak k předkládanému 

sdělení (podrobně okomentovala jednotlivé kapitoly), tak k navrhovaným 

legislativním aktům. Vláda v této souvislosti také kontaktovala široký okruh zástupců 

sociálních a hospodářských partnerů, zástupců samosprávy a nevládních organizací. 

Vláda obecně podporuje posilování principů oběhového hospodářství. Považuje proto 

za důležité, aby předložené návrhy zejména stanovily reálné a jasné cíle pro 

omezování skládkování a pro oblast recyklace odpadů a obalů, sjednotily používané 

definice, sjednotily vykazování členských zemí v oblasti odpadů a druhotných surovin 

pro různé instituce EU a sjednotily výpočtové metody pro sledování úrovně recyklace 

a dalších parametrů, harmonizovaly požadavky na vedlejší produkty a status konce 

odpadu a zavedly povinné třídění bioodpadů v členských státech. ČR obecně 

podporuje omezení skládkování komunálního odpadu, je otevřená i diskusi nad cíli 

týkajícími se opětovného využití a recyklace komunálního odpadu. Největší problém 

ČR vidí ve změně směrnice o obalech, resp. v nově stanovených cílech. Obecně 

upozorňuje na to, že příliš detailně stanovené cíle mohou být obtížně dosažitelné, také 

kritizuje stanovení výhradně kombinovaného cíle recyklace/opětovné využití, který 

nerespektuje princip hierarchie nakládání s odpady. Konkrétně pak vidí problém 

v cílech pro dřevěné (neefektivní) a hliníkové (není infrastruktura) obaly. ČR považuje 

za pozitivní sjednocení definic a v rámci toho povede další diskusi (a k sjednocení 

oblasti vykazování dat a výpočtových metod).  

Vláda shrnuje, že pro efektivní podporu a zavádění oběhového hospodářství v ČR je 

zásadní dosažení politické shody na nejvyšší úrovni státní správy a stanovení národní 

strategie pro oběhové hospodářství – základními dokumenty jsou Plán odpadového 

hospodářství 2015-2024, Politika druhotných surovin ČR a Program předcházení 

vzniku odpadů ČR. Strategické cíle a opatření stanovená v těchto dokumentech jsou 

dle vlády v souladu s principy oběhového hospodářství. V kontextu Plánu pro 

odpadové hospodářství bude ČR navržené cíle hodnotit, je připravena o všech cílech 

aktivně a konstruktivně diskutovat tak, aby byly pro ČR přijatelné a dosažitelné. 

  

                                                             
9 V roce 2014 navrhován postupně zákaz skládkování recyklovatelných odpadů, skládkování max. 5 % 

komunálního odpadu. 
10 V roce 2014 bylo navrhováno 80 % od roku 2030. 
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 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

Balík skládající se z akčního plánu a legislativních návrhů na změnu šesti směrnic byl 

Evropskou komisí přijat 2. prosince 2015. Výborem zodpovědným za projednání 

dokumentů v Evropském parlamentu je výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 

bezpečnost potravin. Zpravodajem legislativních návrhů je Simona Bonafé
11

. Balíkem 

se 15. ledna 2016 zabývala Pracovní skupina Rady EU pro životní prostředí, na této 

úrovni jsou očekávána další jednání (27. 1. a 23. 2.). Očekává se společné jednání 

atašé pro konkurenceschopnost a životní prostředí. Balíkem se bude zabývat Rada EU 

ve složení pro konkurenceschopnost (29. 2.) a Rada EU ve složení pro životní 

prostředí (4. 3. – politická debata a 20. 6. – závěry Rady). Plénum Evropského 

parlamentu se návrhy zatím nezabývalo. Nizozemská vláda se téma chystá akcentovat 

během svého předsednictví v Radě EU.  

 Závěr: 
 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1 .  b e r e  n a  v ě d o m í  předložený balíček k oběhovému hospodářství; 

 

2. p o d p o r u j e  pozici vlády k předkládaným dokumentům a její snahu vést 

diskusi tak, aby cíle byly pro ČR přijatelné a dosažitelné a aby nesnižovaly 

konkurenceschopnost našeho hospodářství; 

 

3. p o d p o r u j e  názor vlády ČR, že energetické využití je environmentálně 

přijatelný způsob pro využití zbytkového směsného komunálního odpadu a že má 

být součástí strategie oběhového hospodářství;  

 

4. v a r u j e  před přijímáním nerealistických cílů, zejména s ohledem na rozdílné 

množství vznikajícího odpadu v členských státech;  

 

5 .  v a r u j e  před zvyšováním administrativní zátěže členských zemí zaváděním 

nových kontrolních mechanismů (kontrola kvality zpráv, systém včasného 

varování); 

 

6 .  v y z ý v á  vládu ČR, aby věnovala náležitou pozornost očekávaným opatřením 

Komise, tak jak byla představena v příloze k akčnímu plánu; 

 

7. v y z ý v á  vládu ČR, aby při přípravě nové odpadové legislativy a stanovení cílů 

v odpadových plánech konzultovala svůj postup s představiteli českého průmyslu a 

zemědělství a aby v tomto kontextu podpořila také činnost krajů;  

 

8 .  o b e c n ě  v y z ý v á  k  praktickému přístupu, zejména ve věci poskytování 

informací občanům, usnadnění přístupu k třídění odpadu, předcházení vzniku 

potravinového odpadu, požadavků na design výrobků, podpoře vědy, výzkumu a 

inovací, omezování administrativní zátěže, opětovného využití surovin.    

   

       Marek Černoch v. r.              Jan Zahradník v. r.                   Ondřej Benešík v. 

r. 

 ověřovatel        zpravodaj    předseda 

                                                             
11 Stejně jako u návrhu z roku 2014.  


