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V Praze dne 2. května 2017
VáŽený pane premiére,

v souvislosti

s připravovaným balíčkemk oběhovému hospodářství

si Vás jménem všech

dotčených subjektů dovolujeme požádat o pozornost a aktivní přístup Českérepubliky při
jednáních, která budou v nejbliŽšídobě probíhat v Radě Evropské unie.
Pozornost Českérepubliky by rněla být věnována především návrhům změn souvisejících
s revizí směrnice Evropského par|amentu

a Rady 94/62lE3 ze dne 20' prosince

1994 o

obalech a obalouých odpadech (dá|e jen ,,směrnice" nebo také ,,PPWD..), protoŽe směřuje ke
změně právního zák|adu směrnice samotné. Tento přístup považujeme za ve|mi rizikový
s výrazným potenciá|em ohroŽení konkurenceschopnosti tuzemského průmys|u.

Směrnice byla počátkem devadesátých let přijata s cí|em zajistit vo|ný pohyb baleného zboŽí v
rámci Spolecenství a současně zajistit recyklaci odpadu vznik|ého z obalŮ. Přitom primárním

cílem by|o zajistit, aby případné environmentální poŽadavky na oba|y by|y harmonizovány a
nemoh|y být použity tak, Že by představovaly netarífní překáŽku trhu' Z toho dŮvodu také
Evropská komise předložila revizi směrnice, která nijak nezpochybňuje její právní základ, tj. ěl.
114 Sm|ouvy o fungovaní Evropské unie (dá|e jen ,,Smlouva,.).

Navrhované pozměňujícínávrhy jsou však namířeny ke změně podstaty a právní základu
směrnice a právním zák|adem by se mě| stát č|' 192 Smlouvy. S takovou změnou právního
zák|adu ne|ze souh|asit, je|ikoŽ č|. 1g2 Sm|ouvy umoŽňuje ve|mi snadno stanovit taková
opatření na trhu jednotlivých č|enských států, která s cí|em vysoké ochrany Životního prostředí

stanoví poŽadavky na oba|y a ba|ené zbožíjdoucínad rámec samotné směrnice a tím mohou
vést k preferencidomácího zboží'

Vážený pane premiére, sdruženÍ, která zastupujeme, sdÍlÍspo|ečný názor, Že směrnice
vždy by|a a je směrnicí, jejímžprimárním cí|em je zajistit harmonizaci poŽadavků na
oba|y a vo|ný pohyb ba|eného zboŽí, a právě proto ie iejím právním zák|adem ě|, 114
Smlouvy, niko|i č!. í92 $m|ouvy. Pro ěeský exportně orientovaný průmys| je takové
chápánÍ směrnice naprosto k|íčové.

V případě, Že právní zák|ad směrnice bude změněn tak'

Že jejím primárním cílem je ochrana

k omezování volného pohybu zbaží,protoŽe
speciální environmentá|ní požadavky na oba|y či pcŽadavky na to, aby t1fio obaly byly

Životního prostředí, můŽe snadno docházet

přizpůsobeny podmínkám místníhoodpadového hospodářství, otevírají pod záminkou ochrany
Životního prostředí moŽnosti pro úěe|ovévytváření protekcionistických předpisů omezujících
dovoz ba|eného zbgŽí do jednotlivých členských států, jejichŽ domácí trh je dostateěně veliký
a si|ný' Máme zásadníobavy, Že naše otevřená exportně orientovaná avšak menšíekonomika

nebude schopna úspěšnězajistit produkci ba|eného zboŽi

v

jednot|ivých variantách pro

jednot|ivé trhy členských státŮ podle ioká|ních právních předpisŮ a ve svém důsiedku omezí

naši konkurenceschopnost na společnémtrhu.

Z tohoto důvodu vyzýváme v|ádu českérepubliky, aby při jednáních o revizi směrnice
trva|a na tom, že se ve smyslu původního návrhu Evropské komise jedná o směrnici
směřujícÍ k harmonizaci vnitřního trhu Evropské unie a tedy ieiím právním základem
zůstane i nadá|e být ě|. íí4Sm|ouvy. B|iŽšíprávní argumentace a ana|ýza dopadŮ na
společný trh je uvedena V přílohách tohoto dopisu.
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Na vědomí: Mgr. Richard Brabec, minis* Životního prostředí
lng' Jiří Havlíček,MBA, ministr průmyslu a obchodu
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědě|stvÍ

VáŽený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vtády ČR
Úrao vtáoy Českérepub|iky
nábřeŽí Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Ma|á Strana
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