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Vážený pane předsedo,
Komise děkuje Senátu za jeho stanovisko k balíčku opatření týkajících se oběhového
hospodářství, k němuž patří sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém
hospodářství {COM(2018) 28 final} a sdělení o rámci pro sledování oběhového
hospodářství {COM(2018) 29final}.
Komise vítá celkovou podporu, kterou Senát těmto sdělením vyjádřil. Domnívá se, že
přechod k oběhovému hospodářství poskytne členským státům dobré příležitosti pro
hospodářský růst a vytváření pracovních míst a zároveň sníží na minimum zbytkový
odpad.
Strategie pro plasty v oběhovém hospodářství představuje vizi udržitelnějšího odvětví
plastů, které začleňuje opětovné použití a recyklaci do výrobních řetězců s cílem přinést
Evropě růst, zaměstnanost a přidanou hodnotu. Tato vize směřuje k zavedení
udržitelnějších a bezpečnějších způsobů spotřeby plastů a metod jejich výroby. Nabízí
rovněž příležitosti pro vývoj jiných materiálů, jež by případně mohly plasty nahradit.
Strategie vytváří příznivé podmínky pro sociální inovace a podnikání a nabízí celou škálu
nových příležitostí pro všechny Evropany. Především však pomáhá chránit životní
prostředí, omezit množství odpadu v mořích a snížit emise skleníkových plynů i naši
závislost na dovozu fosilních paliv. Cílem je omezit znečištění plastovým odpadem a jeho
nepříznivý dopad na náš život i životní prostředí a současně chránit evropské občany
a dát jim možnost činit správná rozhodnutí v zájmu ochrany planety a zajištění kvality
jejich života.
Pokud jde o upozornění Senátu týkající se prevence vzniku odpadů, Komise připomíná,
že představuje jednu ze čtyř os strategie a že první opatření plánované v rámci provádění
strategie se bude z větší části týkat právě prevence.

V tomto ohledu je třeba zmínit návrh nové směrnice o přístavních zařízeních1, který byl
přijat společně se strategií pro plasty a výrazně přispívá k tomu, aby byl lodní odpad
přepravován do odpovídajících přístavních zařízení pro příjem odpadu a přestal být
vypouštěn do moře. Komise navíc již začala spolupracovat s Evropskou agenturou pro
chemické látky s cílem omezit používání mikroplastů záměrně přidávaných do výrobků,
jakož i používání oxoplastů.
Komise by Senát rovněž ráda informovala o tom, že 28. května 2018 přijala návrh
směrnice o omezení množství odpadu v mořích2. Návrh se zaměřuje na deset plastových
výrobků na jedno použití, které se nejčastěji dostávají na evropské pláže a do mořských
vod, jakož i na ztracená či opuštěná lovná zařízení. Ta totiž společně se zmíněnými
plastovými výrobky představují 70 % veškerého odpadu v mořích. Pokud bude směrnice
přijata, bude nejkomplexnějším právním nástrojem pro boj proti znečištění plastovým
odpadem na celém světě.
Komise si uvědomuje, že využití recyklovaných plastů v nových výrobcích je v Unii
nadále na příliš nízké úrovni a často zůstává omezeno pouze na specializované
upotřebení nebo na upotřebení s nízkou hodnotou. Zasazuje se za vytvoření stabilnějších
trhů pro recyklované plasty s jasnou perspektivou inovace a růstu, na nichž se bude
vyrábět více produktů z recyklovaných materiálů. V souvislosti s tím musí pokračovat
úsilí o zajištění bezpečné a vysoce kvalitní recyklace. Komise rovněž doufá, že závazková
kampaň o recyklovaných materiálech, která je zaměřená na podniky, jak bylo oznámeno
ve strategii pro plasty, bude podniky motivovat k přijímání závazků v této oblasti. Pokud
by Komise usoudila, že její výsledek není dostatečný, začne pracovat na dalších
opatřeních, včetně právních předpisů.
Komise chce v této souvislosti také zjednodušit sledování a/nebo odstraňování
případných chemických látek vzbuzujících obavy z recyklačních toků, aby tak zajistila
vysokou úroveň ochrany zdraví občanů a životního prostředí v Evropě.
Pokud jde o rámec pro sledování oběhového hospodářství, jeho cílem je měření pokroku
v Unii a členských státech v průběhu času. Zavádí deset ukazatelů a do značné míry
vychází ze stávajících údajů od Eurostatu a z jiných oficiálních zdrojů. V případě dvou
oblastí, které jsou pro přechod k oběhovému hospodářství obzvlášť významné - zadávání
zelených veřejných zakázek a plýtvání potravinami - bohužel zatím žádné vhodné
ukazatele k dispozici nejsou. Komise na nich v současné době pracuje a má v úmyslu je
předložit v nadcházejících letech, přičemž zde využije nové údaje poskytnuté členskými
státy3.

1 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou
se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU {COM(2018) 33
final}.
“ Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na
životní prostředí (COM(2018) 340 final}.
3 Další informace viz pracovní dokument útvarů Komise {SWD(2018) 17}.
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Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší
se na další pokračování politického dialogu.
S pozdravem

wither H. ( 'ttinger
člen Komise

3

