Stanovisko
Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí
k potřebě přijmout novelu Zákona o obalech v Poslanecké sněmovně
po zamítnutí Senátem
Praha 23.11.2020

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí (CICPEN) zastává názor,
že by Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla zamítnutí návrhu
novely Zákona o obalech* Senátem Parlamentu České republiky přehlasovat a
návrh, který již jednou přijala, znovu schválit.
Sdružení přijalo s určitými rozpaky rozhodnutí Senátu z 12.11.t.r. zamítnout návrh novely
Zákona o obalech, zejména na pozadí usnesení obou senátních výborů, které doporučily
Senátu návrh přijmout ve znění, schváleném Poslaneckou sněmovnou.
Považujeme za podstatné, že návrh, odsouhlasený Poslaneckou sněmovnou
 transponuje po dvou a půl letech významnou část evropského legislativního „balíčku
oběhového hospodářství“ z léta 2018, jmenovitě směrnici EP a Rady EU 2018/851 o
odpadech a směrnici EP a Rady EU 2018/852 o obalech a obalových odpadech, do české
legislativy
 uvádí tuzemskou právní úpravu do souladu s moderní evropskou legislativou a
v neposlední řadě plní i mezinárodní závazky České republiky
 směřuje v konečném důsledku ke snížení ekologické zátěže a k podpoře praktického
naplňování zásad oběhového hospodářství ve vztahu k obalům tím, že např. mj.
o nastavuje způsob stanovení míry recyklace a využití obalového odpadu
o stanoví evropské recyklační cíle a cíle pro celkové využití odpadních obalů
o zavádí ekomodulaci jako významný nástroj pro stimulaci inovací v oblasti
obalových materiálů a podporu jejich recyklace.
Členské firmy CICPEN mají povinnost plnit recyklační cíle EU a musí proto investovat do
technologických a designových změn a inovací. Nepřijetí zákona by vedlo k absenci
předvídatelných a harmonizovaných závazných pravidel, bez nichž se průmysl nebude
moci zodpovědně připravit a včas uskutečnit investice a opatření, potřebná pro splnění
recyklačních cílů EU, jejichž splnění je ČR povinna zajistit již počínaje rokem 2025.
Do procesu přijetí zákona již byla vložena energie, čas a odborné znalosti poslankyň a
poslanců Parlamentu České republiky napříč politickým spektrem. Předcházela mu nesčetná
mnohaměsíční resp. víceletá jednání za účasti relevantních institucí státní a veřejné správy a
samosprávy, odborné veřejnosti, akademické obce i soukromého sektoru. Případné nepřijetí
zákona by hrozilo mj. znehodnocením výsledků odborné činnosti všech, kdo se na
přípravě návrhu podíleli.
Chápeme návrh novely zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou jako přijatelný
kompromis, jehož schválení bude v konečném důsledku přínosnější než jeho odmítnutí,
neboť podstatná část transpozice evropské obalové legislativy bude tímto schválením
uskutečněna a Poslanecká sněmovna se v roce 2021 bude moci věnovat dotažení zbývající
součásti evropského „balíčku oběhového hospodářství“ – transpozici směrnice o omezení
jednorázových plastů, která si vyžádá samostatnou pozornost.
* novela zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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