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USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti

z 19. schůze
ze dne 2. října 2014

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o 
odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách 

odpadů, 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 11598/14, KOM(2014) 397 v konečném 
znění/

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro 

Evropu /kód dokumentu 11592/14, KOM(2014) 398 v konečném znění/
___________________________________________________________________________

Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace zástupce ředitele odboru odpadů 
Ministerstva životního prostředí Ing. Jana Maršáka, Ph.D., náměstka ministra průmyslu a obchodu 
Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Fialy a po rozpravě

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

Josef Šenfeld v. r. Petr Fiala v. r. Ondřej Benešík v. r.
ověřovatel výboru zpravodaj výboru předseda výboru
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Příloha k usnesení č. 90

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, 
směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, 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(2014) 397 v konečném znění, kód Rady 11598/14
Interinstitucionální spis 2014/0201/COD

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: 

program nulového odpadu pro Evropu

KOM(2014) 398 v konečném znění, kód Rady 11592/14

●Právní základ:

Pro  změnu směrnic  1999/31/ES,  2000/53/ES,  2006/66/ES,  2008/98/ES a  2012/19/EU je 
právním  základem článek  192  odst.  1 Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie a  právním 
základem pro změnu směrnice 94/62/ES je článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Dokument informační povahy [KOM(2014) 398 v konečném znění].

●Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
9. 7. 2014

●Datum projednání ve VEZ:
30. 7. 2014 (1. kolo)

●Procedura:
Řádný legislativní postup [KOM(2014) 397 v konečném znění].
Dokument nepodléhá hlasování v Radě [KOM(2014) 398 v konečném znění].

●Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 3. 9. 2014, doručené do výboru pro evropské záležitosti  dne 5.  9.  2014 
prostřednictvím systému ISAP.

●Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

●Odůvodnění a předmět:
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Legislativní  balíček,  jehož  předmětem je  přechod k  oběhovému hospodářství,  reflektuje
politické cíle  EU stanovené v 7.  akčním programu pro životní  prostředí,  ve  kterém EU
souhlasila  s  vypracováním  ukazatele  a  stanovením  cíle  pro  účinné  využívání  zdrojů.
Zohledňuje se zde skutečnost, že se v EU v současnosti vytváří 5 tun odpadu na osobu za
rok a účinně  recyklováno je  pouze  o  něco  více  než  třetina.  Cíle  pro  účinné  využívání
zdrojů zahrnují  omezování  vzniku  odpadu,  zlepšování  v  oblasti  recyklace  a  postupné
odstraňování skládkování.  Program  účinného  využívání  zdrojů  je  mimo  jiné  součástí
strategie  Evropa  2020,  kdy  jedním  z  jeho  cílů  je  postupný  přechod  k  oběhovému
hospodářství.

Za současného stavu a vývoje hospodářství by EU v období 2014 – 2030 měla zvýšit svoji
produktivitu zdrojů o 15 %. Postupný přechod k oběhovému hospodářství by však  mohl
vést  k  jejímu  zvýšení  až  o  30  %,  tedy  přibližně  na  dvojnásobek.  V důsledku  zvýšení
účinnosti využívání zdrojů oběhovým hospodářstvím by evropský průmysl mohl dosáhnout
úspor ve výši 630 miliard ročně. Objem materiálových vstupů by se tímto způsobem do roku 
2030 měl snížit o 17 – 24 % a úspory nákladů by vedly ke zvýšení HDP EU až o 3,9 %.

Důraz je kladen i na překlenutí rozdílů v míře skládkování komunálního odpadu, jež mezi
členskými  státy  přetrvávají.  V  některých  regionech  se  na  skládky  ukládá  pouze  5  %
komunálního  odpadu,  zatímco  v  dalších  tento  podíl  dosahuje  až  90  %.  Cíle  omezení
skládkování by mělo být dosaženo  sjednocením a jasným stanovením metod pro měření
množství  recyklovaných materiálů  a zavedením mechanismu včasného varování  k řešení
nedostatků v provádění relevantních právních předpisů EU již v rané fázi. Jako nejvhodnější 
metoda měření produktivity zdrojů byl určen poměr HDP vůči spotřebě surovin.

Oběhové hospodářství  nebude ponechávat  řešení  problematiky odpadu až  na chvíli  jeho
skutečného  vzniku.  Tato  otázka  bude  řešena  v  průběhu  celého  výrobního  procesu.
Požadavek  minimalizace  vzniku  odpadu  by  měl  být  zohledňován  již  při  navrhování
designu výrobku, dále inovativními výrobními procesy, jako je např.  snižování množství
materiálu,  delší  životnost  výrobku,  vytváření  trhů  s  druhotnými  surovinami,  omezování
použití  obtížně  recyklovatelných materiálů,  podnikatelskými modely více zaměřenými na
ekologii  nebo  také  např.  využíváním  finančních  zdrojů  EU  k  rozvoji  oběhového
hospodářství a jeho zařazení mezi priority při financování.

Vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 je nyní přezkoumávána a v této souvislosti
probíhá veřejná konzultace, budou rozhodnutí ve věci zlepšení produktivity zdrojů přijata po 
zohlednění  výsledků  veřejné  konzultace  a  doporučení  Evropské  platformy  pro  účinné
využívání zdrojů.

●Obsah a dopad:

Sdělení  Komise  Evropskému  parlamentu,  Radě,  Evropskému  hospodářskému  a
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: program
nulového odpadu pro Evropu KOM(2014) 398 v     konečném znění, kód Rady 11592/14  

Sdělení  představuje  opatření,  jež  mají  vést  k  podpoře  účinného  využívání  zdrojů  a  k
postupnému přechodu z  lineárního hospodářství  na  oběhové.  Za tímto účelem analyzuje
nedostatky, které je třeba překlenout k dosažení postupného přechodu na tento ekonomický
model.  Evropská  komise  se  zde  zabývá  vhodnou  transformací  existující  infrastruktury,
obchodních modelů, technologií i vzorců chování přizpůsobených současnému lineárnímu
modelu  ekonomiky.  V této  souvislosti  si  Komise  klade  za  cíl  analyzovat  selhání  trhu a
správy  věcí  veřejných,  jež  zabraňují  snížení  objemu  odpadu  a  opakovanému  využívání
odpadního materiálu.
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Komise zdůrazňuje také nezbytnost zohlednění účinného využívání zdrojů již v počáteční
fázi vývoje nových výrobků tím, že budou koncipovány tak, aby bylo umožněno jejich delší
využití, snadnější oprava, modernizace, regenerace a také recyklace. Způsoby nakládání s
odpady musí být více orientovány na prevenci, přípravu k jejich dalšímu použití a omezení
až  úplné  odstranění  skládkování.  V  tomto  bodě  považuje  Komise  za  důležité  posílené
partnerství na podporu výzkumu a inovativních politik, rozvoj modelů respektujících zásady 
oběhového hospodářství a využívání biomasy energeticky nejúčinnějším způsobem.

Na  poli  přechodu  k  oběhovému  hospodářství  může  být  problematickou  záležitostí  i
financování  nezbytných  opatření.  Zde  Komise  zdůrazňuje  potřebu  odstranění  překážek
soukromých investic do účinného využívání zdrojů. Pro snížení rizika investorů může jako
vhodný nástroj posloužit např. financování přírodního kapitálu zřízené Komisí a Evropskou
investiční  bankou  nebo  partnerství  veřejného  a  soukromého  sektoru  (PPP).  Přispět  k
dosažení  cíle  oběhového hospodářství  může i  vhodná daňová politika  ve formě  zdanění
znečišťování životního prostředí a spotřeby zdrojů.

Evropská komise bude v činnostech vedoucích k účinnému využívání zdrojů  podporovat
malé  a  střední  podniky.  Za  tímto  účelem  se  zaměří  na  výsledky  pilotní  fáze  projektu
Ekologická  stopa  a  bude  usilovat  o  poskytnutí  lepších  informací  spotřebitelům  o
environmentálně šetrnějších a udržitelnějších možnostech volby.

Přechod  k  oběhovému  hospodářství  předpokládá  i  zlepšení  nakládání  s  komunálním
odpadem a omezení skládkování. Na tomto poli Komise navrhuje stanovit některé konkrétní 
cíle  zahrnující  opětovné  používání  a  recyklaci  komunálního  odpadu  na  70  %,  zvýšit
recyklaci obalového odpadu na 80 % do roku 2030 se střednědobými cíli 60 % do roku 2020
a 70 % do roku 2025 včetně cílů pro konkrétní materiály, do roku 2025 zakázat skládkování
recyklovatelných materiálů a biologicky rozložitelných materiálů a do roku 2030 skládky
prakticky odstranit,  rozvíjet  trhy s  kvalitními  sekundárními  materiály  a  upřesnit  metodu
výpočtu pro recyklovatelné materiály.

Opatření  k  postupnému  zavedení  oběhového  hospodářství  plánuje  Komise  přijmout  i  v
legislativní  rovině.  Platné  právní  předpisy  je  třeba  přizpůsobit  tak,  aby  se  nepřekrývaly
stanovené  cíle  v  oblasti  nakládání  s  odpady a  sjednotily  se  vymezené  pojmy,  aby  byly
zjednodušeny oznamovací povinnosti a metody výpočtů pro komunální odpady, skládkování 
a obalové odpady, dále je třeba malým a středním podnikům umožnit výjimky zesouhrnného 

povolení nebo registračních požadavků podle rámcové směrnice o odpadech, stanovit  minimální 
podmínky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce atd.

Komise se dále zabývá specifickými problémy týkajícími se jednotlivých druhů  odpadů,
např.  odpady  v  moři,  stavebními  a  demoličními  odpady,  potravinovým  odpadem,
nebezpečným odpadem, plastovým odpadem apod. V těchto oblastech bude Komise usilovat 
o snížení množství odpadků v moři o 30 % u deseti nejčastějších typů odpadu nalezeného na
pláži, o stimulaci trhu s recyklovatelnými materiály ze stavebního a demoličního odpadu,
snížení  potravinového odpadu do roku 2025 minimálně  o  30 %, vytvoření  rejstříku pro
nebezpečný odpad, omezení používání lehkých plastových tašek a zvýšení míry recyklace
fosforu.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES
o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES
o skládkách  odpadů,  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
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Změna směrnice 2008/98/ES o odpadech (dále také jen „směrnice o odpadech“)

Ve směrnici o odpadech dochází ke změně článku 3, jenž obsahuje definice pojmů pro její
účely. Zavádějí se nové definice komunálního odpadu, potravinového odpadu, stavebního a
demoličního odpadu, materiálního využití, zasypávání a malého zařízení nebo podniku.

V článku 7 dochází k rozšíření pravomocí Komise v přijímání aktů v přenesené pravomoci.

Článek  8  umožňuje  členským státům zavést  rozšířenou odpovědnost  výrobce,  kterou  se
rozumí  provozní  a/nebo  finanční  odpovědnost  výrobce  za  výrobek  rozšířená  na  fázi
životního cyklu poté, co jej spotřebitel přestal používat. V rámci této odpovědnosti přijímají
členské státy vhodná opatření na podporu návrhů výrobků s cílem snížit jejich dopady na
životní prostředí a vznik odpadů během výroby a následného používání výrobků, aniž by
došlo k narušení vnitřního trhu. Jedná se o opatření podporující vývoj, výrobu a uvádění na
trh takových výrobků, které jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé po technické stránce 
a  poté,  co  se  stanou  odpadem,  jsou  vhodné  pro  opětovné  použití  a  recyklaci,  aby  se
usnadnilo náležité  uplatňování  hierarchie způsobů  nakládání  s  odpady.  Opatření  berou v
úvahu  dopady  výrobků  během  jejich  celého  životního  cyklu.  Minimální  požadavky  při
rozvoji  a  uplatňování  rozšířené  odpovědnosti  výrobce  jsou  stanoveny  v  příloze  VII.  ke
směrnici.

Stávající článek 9 směrnice o odpadech ukládá Komisi ve svém písm. c), aby do konce roku
2014 stanovila cíle předcházení vzniku odpadů a zrušení závislosti na hospodářském růstu
do  roku  2020,  založené  na  nejlepších  dostupných  postupech.  Tento  článek  je  nahrazen
novým  zněním,  které  ukládá  členským  státům  přijmout  vhodná  opatření  k  předcházení
vzniku odpadů. Ustanovení zavádí také zprávu Evropské agentury pro životní prostředí, jež
má být zveřejňována každý rok a má prokazovat pokrok při předcházení vzniků odpadů v
každém členském státě  a  v  celé  Unii.  Množství  potravinového odpadu se má v odvětví
výroby, maloobchodu, distribuce, stravování, pohostinství a domácností snížit od 1. ledna
2017 do 31. prosince 2025 nejméně o 30 %. Komise je zmocněna k přijetí prováděcích aktů
za  účelem sledování  provádění  opatření  přijatých členskými  státy  k  předcházení  vzniku
potravinového odpadu.

V článku 11 směrnice o odpadech jsou přehodnoceny její  stávající  cíle tak,  aby se více
přibližovaly evropské recyklační společnosti. Zatímco stávající znění tohoto článku počítá
do  roku  2020  se  zvýšením  nejméně  na  50  %   hmotnosti  celkové  úrovně  přípravy  k
opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír, kov, plast a
sklo, pocházejících z    domácností a případně  odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky  
odpadů  podobné  odpadům  z  domácností,  nově  navrhované  ustanovení  počítá  s  cílem
zvýšení nejméně  na 50 % hmotnosti  celkové úrovně  recyklace a přípravy k opětovnému
použití komunálního odpadu. K  vantitativně tedy cíl zůstává stejný, ale mění se zaměření na  
typ odpadu, kterého se stanovený cíl týká.

Do článku 11 směrnice o odpadech je vloženo také nové písm. c), které stanovuje nejpozději
do 1. ledna 2030 zvýšit na nejméně 70 % hmotnosti celkovou úroveň recyklace a přípravy k
opětovnému použití komunálního odpadu. Článek 11 odst. 3 svěřuje Komisi pravomoci v
oblasti  vydání  prováděcích  aktů.  Podle  článku  11  odst.  4  měla  Komise  přezkoumat
stanovená opatření a cíle za účelem jejich případného posílení a stanovení cílů  pro další
druhy  odpadů.  Změnou  směrnice  o  odpadech  má  být  toto  ustanovení  zrušeno  a  je
navrhováno,  aby  se  hmotností  odpa  du  připraveného  k  opětovnému  použití  a  hmotností  
recyklovaného  odpadu  rozuměla  hmotnost  odpadů  předaných  pro  konečnou  přípravu  k
opětovnému použití nebo recyklaci po odečtení hmotnosti případného materiálu,    který  
byl vyřazen v průběhu tohotoprocesu kv  ůli přítomnosti nečistot a který musí být odstraněn  
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nebo  u  nějž  musí  být  uplatněn  jiný  způsob  využití  (pokud  vyřazený  materiál
nepředstavuje  méně  než  2  %  předaného  materiálu,  v  tomto  případě  se  vyřazen
nezohledňuje a započítává se hmotnost předaného materi  álu).  

Nový článek 11a směrnice o odpadech obsahuje  systém včasného varování. Tento systém
zavádí  zprávy o plnění cílů stanovených směrnicí o odpadech, jež by byly vypracovávané
Komisí  ve spolupráci  s  Evropskou agenturou pro životní  prostředí.  Tyto zprávy by byly
vyhotovovány  v předstihu dvou až tří  let před datem, k němuž by mělo být daného cíle
dosaženo.  Zprávy by hodnotily míru dosažení jednotlivých cílů a časový předpoklad jejich
dosažení,  přičemž  by  obsahovaly  seznam  členských  států,  u  nichž  hrozí,  že   cílů  včas  
dosaženo nebude. Členské státy, u nichž hrozí, že cíl nebude včas dodržen, by měly mít dle
navrhované změny směrnice o odpadech povinnost předložit Komisi plán dodržení předpisů, 
případně  pak  revidovaný  plán,  nebude-li  Komise  s  jeho  původní  verzí  spokojena.  S
předložením plánu dodržení předpisů  bude spojena možnost požádat o prodloužení lhůty
stanovené ke splnění cíle.

Změnou směrnice o odpadech je navrhována také terminologická změna článku 17, v němž
jsou upravena opatření vztahující se k nebezpečnému odpadu. Tato změna spočívá v tom, že
sledovatelnost  nebezpečných odpadů  musí  být  nově  zajištěná  od místa původu do místa
jejich  konečného  určení. Ve  stávajícím  znění  směrnice  je  požadováno  zaručení
sledovatelnosti od produkce až do místa jejich   konečného určení.  

Článek  22  směrnice  o  odpadech  je  rozšířen  o  zavedení  povinnosti  odděleného  sběru  
biologického odpadu do roku 2025 za účelem omezení znečištění odpadních materiálů na 
minimum.

V článku 24 směrnice o odpadech se oproti současnému  znění rozšiřuje okruh oblastí, ve
kterých  lze  zařízením nebo  podnikům udělit  výjimku  z  povinnosti  podle  čl.  23  odst.  1
(vydávání povolení pro zpracovávání odpadů). Nově lze tuto výjimku udělit i pro sběr nikoli 
nebezpečných odpadů a přepravu nikoli nebezpečných odpadů. V této souvislosti se článek
26 směrnice o odpadech se mění tak,  že od povinnosti  registrace zařízení  nebo podniků
provádějících sběr nebo přepravu odpadů lze osvobodit malá zařízení nebo podniky, které
zajišťují sběr nebo přepravu velmi malého množství nikoliv nebezpečných odpadů.

Článek 28 směrnice o odpadech se mění tak, že plány pro nakládání s odpady by mimo jiné
měly obsahovat i opatření pro boj proti odhazování odpadků.

Článek  29  směrnice  o  odpadech  stanovuje  pro  členské  státy  novou  povinnost  zavedení
zvláštních opatření, která mají omezit vznik potravinového odpadu.

Článek  37 směrnice  o odpadech by měl  nově  členským státům ukládat  širší  informační
povinnosti v oblasti prevence vzniku a recyklace odpadů. Údaje jsou poskytovány ve formě
elektronických zpráv ve formátu stanoveném Komisí. Je-li odpad dodáván pro přípravu k
opětovnému použití, recyklaci či jinému materiálovému využití v jiném členském státu, lze
ho  pro  účely  zpráv  zahrnout  do  cíle  členského  státu,  ve  kterém  byl  nasbírán.  Odpad
vyvážený k opětovnému použití, recyklaci či jinému materiálovému použití mimo území
EU lze do cíle daného členského státu zahrnout jen, prokáže-li vývozce, že ke zpracování
mimo EU došlo v souladu s požadavky EU vztahujícími se k ochraně životního prostředí.
Údaje  předložené  členskými  státy  podle  článku  37  mají  být  ověřovány  nezávislou  třetí
stranou.

Změna směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (dále také jen „směrnice o
obalech“)
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V článku 3 této směrnice se vkládá nová definice obalových odpadů  a nové ustanovení,
které odkazuje na definice pojmů upravených ve směrnici 2008/98/ES o odpadech.

Článek 3a svěřuje Komisi další pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

V  článku  6  jsou  revidovány  cíle  směrnice  o  obalech  na  další  období.  Konkrétně  je
stanoveno, že do konce roku 2020 bude minimálně 60 % hmotnosti veškerých obalových
odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno, do roku 2025 pak minimálně 70 %
a do konce roku 2030 dokonce 80 %. Dále jsou stanoveny minimální cíle pro přípravu k
opětovnému použití a recyklaci u zvláštních materiálů obsažených v obalovém odpadu pro
roky 2020, 2025 a 2030. Pro každý tento materiál je stanoven zvláštní cíl v %. Skládá-li se
obal  z  více  materiálů,  musí  být  brán v úvahu každý materiál  zvlášť.  Hmotností  odpadu
připraveného k opětovnému použití  a  recyklovaného odpadu se přitom rozumí hmotnost
odpadů předaných pro konečnou přípravu k opětovnému použití nebo recyklaci po odečtení
hmotnosti  případného  materiálu  vyřazeného  z  důvodu  nečistot.  Představuje-li  vyřazený
materiál méně než 2 % odpadu předaného k opětovnému použití nebo recyklaci, neodečítá
se hmotnost tohoto vyřazeného materiálu.

Navíc se  vkládá nový odstavec 12,  který zahrnuje ekologické úvahy již  do fáze návrhů
nových obalů  a  ukládá  členským státům povinnost  navrhovat  obaly  tak,  aby byl  snížen
jejich dopad na životní  prostředí a vznik odpadů  během výroby a používání s  výhradou
nenarušování vnitřního trhu a umožnění dodržování směrnice o obalech ostatními členskými 
státy.

Článek  6a  opět  zavádí  systém včasného  varování  obdobný  výše  uvedenému systému  v
článku 11a směrnice o odpadech.

Dochází ke konkretizaci článku 12 Informační systémy, v němž se nově zavádí povinnost
podávání zpráv s obdobným systémem každoročního elektronického předávání informací
tak, jak je nastaven v článku 37 směrnice o odpadech.

Změna  směrnice  1999/31/ES  o  skládkách  odpadů  (dále  také  jen  „směrnice  o
skládkách“)

Navržený  článek  2  směrnice  o  skládkách  již  ve  svém  písmenu  a)  neobsahuje  definici
odpadu, ale odkazuje ve věci definic na směrnici o odpadech 2008/98/ES. Zavádějí se nově
definice  zbytkového  odpadu  a  biologicky  rozložitelného  odpadu  a  upřesňuje  se,  které
odpady jsou neklasifikovány jako nebezpečné.

Změna článku 5 směrnice o skládkách je vedena snahou o omezení odkládání odpadu na
skládky a postupné celkové odstranění skládkování. Členské státy od 1. ledna 2025 nemají
povolovat ukládání na skládky recyklovatelných odpadů včetně plastů, kovů, skla, papíru,
lepenky a jiných biologicky rozložitelných odpadů. Nemá být povoleno skládkování většího
množství než 25 % odpadů neklasifikovaných jako nebezpečných vzniklých v předchozím
roce.  Od  1.  ledna  2030  pak  mají  členské  státy  přijmout  nezbytná  opatření,  aby  byl  na
skládky  ukládán  pouze  zbytkový  odpad  a  aby  tak  celkové  množství  odpadů
neklasifikovaných jako nebezpečných nepřekročilo 5 % celkového množství komunálního
odpadu vzniklého v předchozím roce.  Tento cíl  má Komise do roku 2025 přezkoumat a
případně předložit legislativní návrh právně závazného cíle pro omezení ukládání odpadu na
skládky.

Do směrnice o skládkách se vkládá nový článek 5a, jenž zavádí systém včasného varování.
Tento systém spočívá v tom, že Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní
prostředí dva až tři  roky před datem rozhodným pro plnění cílů  zveřejní zprávu o jejich
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plnění. Zpráva bude obsahovat odhad dosažení cílů pro jednotlivé členské státy, posouzení
předpokládané doby dosažení cílů a seznam členských států, u nichž hrozí, že cílů nebude v
příslušných lhůtách dosaženo.  Členské státy,  u  nichž hrozí  nesplnění  cílů,  musí  do šesti
měsíců  ode  dne  zveřejnění  zprávy Komise  popsat  opatření,  jež  navrhují  ke  splnění  cílů
přijmout.

Článek 15 směrnice o skládkách stanovuje povinnost členských států Komisi každoročně
elektronicky  předkládat  údaje  týkající  se  plnění  cílů  a  povinností.  Tyto  údaje  mají  být
poskytnuty do 31. prosince roku následujícího po roce, pro nějž jsou údaje shromážděny.
Údaje  mají  být  ověřovány  nezávislou  třetí  stranou  a  má  k  nim být  přiložena  zpráva  o
kontrole kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, pokud jde o formát
dat  předložených členskými státy a stanovení  minimálních podmínek pro ověřování třetí
stranou.

Změna  směrnice  2000/53/ES  o  vozidlech  s  ukončenou  životností  (dále  také  jen
„  směrnice o vozidlech“)  

Do článku 9 směrnice  o vozidlech jsou vloženy nové odst.  1a a  1b.  Článek 9 upravuje
podávání zprávy členskými státy Komisi o provádění směrnice o vozidlech. Nově má být k
údajům takto předloženým členskými státy ve zprávě o ověření souladu s cíli stanovenými v 
čl. 7 odst. 2 prvním odstavci směrnice o vozidlech připojena zpráva o kontrole kvality a
údaje mají být ověřeny nezávislou třetí stranou. Údaje mají být Komisi předloženy do 31.
prosince roku následujícího po roce, pro nějž jsou údaje shromážděny. Komisi je svěřena
pravomoc k přijímání prováděcích aktů stanovujících minimální podmínky pro ověřování
třetí stranou.

Změna  směrnice  2006/66/ES  o  bateriích  a  akumulátorech  a  odpadních  bateriích  a
akumulátorech (dále také jen „směrn  ice o bateriích“)  

Zrušuje se článek 22 směrnice o bateriích. V článku 23 směrnice o bateriích se v prvním
odstavci Komisi ukládá předložit zprávu o provádění směrnice a jejím dopadu na životní
prostředí a fungování vnitřního trhu.

Změna směrnice 2012/1  9/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních  

Členským státům se v článku 16 nově stanoví povinnost Komisi každoročně elektronicky
předávat údaje týkající  se provádění čl.  16 odst.  4 směrnice o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních.1 K údajům předloženým členskými státy má být připojena zpráva 
o  kontrole  kvality  a  údaje  mají  být  ověřovány  nezávislou  třetí  stranou.  Komisi  je  zde
svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty ke stanovení minimálních podmínek ověřování
třetí stranou.

●Stanovisko vlády ČR:

Sdělení  Komise  Evropskému  parlamentu,  Radě,  Evropskému  hospodářskému  a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k oběhovému hospodářství: program 
nulového odpadu pro Evropu (KOM (2014) 398 v     konečném znění)  

Vláda  ČR  podporuje  přechod  k  oběhovému  hospodářství.  Opatření  přijímaná  za  tímto
účelem však  nesmí  zvyšovat  administrativní  a  finanční  zátěž  podnikatelských  subjektů.
Nové  aktivity  a  návrhy  by  dle  názoru  vlády  ČR  měly  být  zaměřeny  na  zlepšování

1 Čl. 16 odst. 4: Členské státy každoročně shromáždí informace, podle hmotnosti a včetně podložených odhadů, o 
množstvích a o kategoriích EEZ uvedených na jejich trhy, sebraných všemi způsoby, připravených pro opětovné 
použití, recyklovaných a využitých v členských státech, a o vyvezených OEEZ sebraných tříděným sběrem.
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konkurenceschopnosti  evropského  průmyslu,  omezování  závislosti  na  primárních
surovinách a lepší využívání odpadů jako zdroje surovin. Konkrétní navržené změny musí
vést k dosažení zavedení oběhového hospodářství a je důležité, aby neměly spíše opačný
efekt.  Vláda  ČR  nepodporuje  stanovení  závazného  cíle  v  oblasti  produktivity  zdrojů  a
požaduje,  aby  před  stanovením  jakýchkoli  i  nezávazných  cílů  byla  provedena  analýza
dopadů na členské státy zohledňující jejich hospodářské struktury.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES 
o     odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES   
o     skládkách odpadů, 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 
(2014) 397 v     konečném znění)  

Vláda ČR považuje za pozitivní vyšší zapojení opadů jako sekundárního zdroje surovin do 
ekonomických  procesů,  posílení  konkurenceschopnosti  a  potravinové  nezávislosti  EU, 
předcházení  vzniku  odpadů  a  omezování  potravinového  odpadu,  snahy  o  sjednocení  a 
zjednodušení právních předpisů, sjednocení definic pojmů, snižování administrativní zátěže 
členských zemí a kroky k výraznému omezování skládkování odpadů.

Nesouhlasí však se stanovováním příliš ambiciózních a nedostatečně odůvodněných cílů v 
oblasti recyklace komunálního odpadu v roce 2030, redukce potravinového odpadu v roce 
2025,  omezování  skládkování  v  roce  2025/2030  a  recyklace  obalových  odpadů  v  roce 
2025/2030.

Vláda ČR nesouhlasí s rozšiřováním kompetencí Komise, zaváděním kombinovaných cílů
pro recyklaci a opětovné použití u obalů, s posunutím měřícího bodu pro recyklaci obalů až
za  proces  recyklace.  Nesouhlasí  ani  s  ohrožením  systému  tříděného  odpadu  v  ČR  a
konkurenceschopnosti průmyslu ČR. Obsah některých navrhovaných definic pak vyžaduje
upřesnění či pozměnění.

Snaha o plnění cílů ve směrnici o obalech by mohla dle  názoru vlády ČR vést k ohrožení
systému  tříděného  odpadu  v  ČR a  konkurenceschopnosti  průmyslu  ČR.  Vláda  ČR také
považuje za důležité upřesnění obsahu či pozměnění některých navrhovaných definic.

Za  problematický  považuje  vláda  ČR  nárůst  administrativní  a ekonomické  zátěže  pro
členské země a ekonomické subjekty, nedostatečné vyhodnocení dopadů některých opatření. 
Stejně  tak  vidí  jako  problematické  zavedení  definic,  jež  nevedou  k  cíli  sjednocování
přístupu  v  jednotlivých  členských  státech,  a  nestanovení  povinnosti  členských  států
zavést tříděný sběr obalových odpadů pro koncové uživatele.

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:

Návrh změn výše uvedených směrnic bude mít dopad na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  477/2001  Sb.,  o  obalech,  ve  znění  pozdějších
předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečištění, ve znění pozdějších
předpisů.

Dopad na státní rozpočet je spatřován v nutnosti finanční podpory dotčených subjektů při
realizování stanovených cílů (např. finanční podpora pro obce pro rozšíření třídění odpadu a
budování  infrastruktury  odpadového  hospodářství),  dále  náklady  na  ověřování  údajů
poskytnutých  ve  zprávách  třetí  stranou,  náklady  na  budování,  provoz  a  správu  registrů
odpadů,  rozšíření  sledování  nebezpečných  odpadů,  systém  včasného  varování  a  vyšší
náklady na činnost administrativních a kontrolních orgánů.
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●Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:

Dokumenty byly předány Evropskému parlamentu a Radě dne 2. 7. 2014. Sdělení bylo dne 
9. 7. 2014 postoupeno výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost  potravin  (ENVI).  Návrh  směrnice  byl  dne  14.  7.  2014  postoupen  výboru 
Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). 
Téma by mělo být předmětem diskuse ministrů na říjnové nebo prosincové Radě pro životní 
prostředí.

●Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti

1.b e r e  n a  v ě d o m í  sdělení  Komise  Evropskému  parlamentu,  Radě,  Evropskému 
hospodářskému a  sociálnímu výboru  a  Výboru  regionů  –  Směrem k  oběhovému hospodářství: 
program nulového odpadu pro Evropu (KOM (2014) 398 v konečném znění), (dále jen „sdělení“);

2.b e r e  n a  v ě d o m í    návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady,  kterou se mění 
směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 
1999/31/ES  o skládkách  odpadů,  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 (2014)  397 
v konečném znění), (dále jen „návrh směrnice“);

3.p o d p o r u j e    rámcovou pozici vlády ČR ke sdělení;

4.p o d p o r u j e    rámcovou pozici vlády ČR k návrhu směrnice;

5.m á  z a  t o ,    že  pracovní  dokument  útvarů  Komise,  souhrn posouzení  dopadů,  průvodní 
dokument k návrhu směrnice, je konkrétně v záležitosti vyčíslení nákladů souvisejících se sběrem a 
zpracováním odpadů příliš minimalistický a v dostatečné míře se nevypořádává s otázkou finanční 
zátěže pro členské státy;

6.d o m n í v á  s e ,    že systém včasného  varování  může  pro  členské  státy,  u  nichž  hrozí 
nesplnění  stanovených cílů,  znamenat  přílišnou administrativní  zátěž a přitom nemusí  být  vždy 
způsobilý dopomoci jejich včasnému splnění;

7.d o p o r u č u j e  v l á d ě   Č R ,   aby při projednávání návrhu směrnice v Radě EU usilovala o 
zásadní omezení zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci;

8.m á  z a  t o ,   že obecně stanovená výhrada nenarušování vnitřního trhu bez bližšího upřesnění 
nepostačuje  k  účinnému  zabránění  tomu,  aby  zohledňování  dopadů  na  životní  prostředí  při 
navrhování  obalů  zboží  vedlo  k  různým  národním  požadavkům  na  design  výrobků  a  k 
souvisejícímu omezení volného pohybu zboží;

9.d o m n í v á  s e ,   že minimální požadavky stanovené  v příloze  návrhu směrnice, za účelem 
revize cílů a zjednodušení mechanismů pro kontrolu dodržování předpisů (COM (2014) 397 final – 
ANNEX 1),  jež  budou muset  dodržet  členské státy  při  uplatňování  rozšířené odpovědnosti  pro 
výrobce, jsou příliš rozsáhlé.
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Josef Šenfeld v. r. Petr Fiala v. r. Ondřej Benešík v. r.
ověřovatel výboru zpravodaj výboru předseda výboru
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