
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 15.6.2016 
Ц2016) 3717 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko ohledně balíčku k oběhovému 
hospodářství (COM(2015) 593, 594, 595, 596 a 614 final).

Komise vítá obecnou podporu, kterou Senát balíčku vyslovil. Balíček stanoví konkrétní 
program opatření na pomoc evropským podnikům a spotřebitelům při přechodu k silnějšímu 
a konkurenceschopnějšímu oběhovému hospodářství, v němž jsou zdroje využívány 
udržitelnějším způsobem. Obsahuje pobídky a nástroje umožňující „uzavřít“ životní cyklus 
výrobků - od inovativnějších a efekrívnějších metod výroby a spotřeby až po vyšší míru 
recyklace a opětovného použití. Přechod k oběhovému hospodářství má potenciál vytvořit 
v Evropě mnoho pracovních míst a zároveň zachovat hodnotné a stále nedostatkovější zdroje 
a snížit environmentální dopady využívání zdrojů.

Komise by ráda zdůraznila, že stanovisko Senátu k dřívějšímu legislativnímu návrhu ohledně 
odpadového hospodářství, jenž byl předložen v roce 2014 a v roce 2015 stažen, bylo 
důležitým příspěvkem a bylo Komisí náležitě zohledněno při koncipování nových návrhů. Ty 
zahrnují ambiciózní, avšak realistické cíle pro recyklaci a omezení skládkování, které mají 
významně přispět k oběhovému hospodářství. Výpočty uvedených cílů vycházejí z jasně 
definovaného a jednotného základu. Nové návrhy také lépe zohledňují rozdíly mezi členskými 
státy, pokud jde o nakládání s odpady. Členské státy a soukromé subjekty mají k dispozici 
řadu opatřenífinanční podpory EU, která jim dosažení zmíněných cílů usnadní.

Pokud jde o odbornější otázky obsažené ve stanovisku, odkazuje Komise na připojenou 
přílohu.

Argumenty uvedené výše a v příloze vycházejí z návrhů, jakje Komise předložila. V současné 
sobě prochází navrhované texty legislativním procesem a bude se k nim vyjadřovat Evropský 
parlament a Rada, v níž je zastoupena i Vaše vláda.

Vážený pan Milan ŠTĚCH 
předseda Senátu PČR 
Valdštejnské náměstí 17/4 
118 01 PRAHA 1



Komise doufá, že tato vysvětlení dostatečně reagují na připomínky, které Senát vyjádřil ve 
svém usnesení, a těší se na další pokračování vzájemného politického dialogu.

první místopředseda Komise člen Komise
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PŘÍLOHA

Komise pečlivě posoudila všechny otázky, které Senát ve svém stanovisku vyjádřil, a ráda by 
poskytla následující vysvětlení.

Bod 3

Komise s potěšením bere na vědomí konstatování Senátu, že pro přechod k oběhovému 
hospodářství budou nutná opatření ze strany členských států.

Bod 5

Komise vítá podporu, kterou Senát vyjádřil její vizi formulované v akčním plánu zabývajícím 
se kompletním životním cyklem výrobků.

Bod 6

Pokud jde o definice, Komise mimo jiné navrhuje harmonizovanou definici komunálního 
odpadu s cílem zajistit jednotný výklad, usnadnit dodržování předpisů a umožnit účinnější 
monitorování pokroku v plnění cílů v oblasti recyklace a skládkování na základě spolehlivých 
a porovnatelných údajů. Navrhovaná definice vychází z definice, kterou pro statistické účely 
používají Statistický úřad Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
a na jejímž základě členské státy již řadu let vykazují údaje. Pokud jde o definici procesu 
konečné recyklace a metodu výpočtu, návrh Komise vyjasňuje stávající pravidla výpočtu se 
záměrem, aby v něm bylo zohledněno pouze to, co se skutečně recykluje, avšak s určitou 
mírou tolerance pro nečistoty. Toto vyjasnění nepředstavuje úplné opuštění stávajících 
pravidel, mělo by nicméně podstatně napomoci zlepšení spolehlivosti a porovnatelnosti 
vykazovaných údajů.

Co se týče definice pojmu „příprava k opětovnému použití“, je návrh spojen s cílem usnadnit 
opětovné použití a dát členským státům možnost započítat činnosti opětovného použití v rámci 
plnění cílů pro recyklaci komunálního odpadu a obalových odpadů.

Pokud jde o definici biologického odpadu, je cílem návrhu rozšířit definici tak, aby 
zahrnovala více inovativních biologicky rozložitelných výrobků, jako jsou biologicky 
rozložitelné plastové tašky, které se používají ke sběru biologického odpadu.

Bod 7

Komise předložila návrhy aktů v přenesené pravomoci, kterými se doplňují některé jiné než 
podstatné prvky legislativních návrhů, tj. v případech, kdy je třeba stanovit podrobná 
technická pravidla, aby rámcové právní předpisy mohly zůstat relativně jednoduché 
a stabilní. Jde například o společnou metodiku pro výpočet hmotnosti kovů recyklovaných 
v souvislosti se spalováním, měření potravinového odpadu nebo pravidla týkající se 
shromažďování, ověřování a vykazování údajů od provozovatelů zařízení pro přípravu pro 
opětovné použití.

Bod 8

Navrhované obecné požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce by měly být 
vnímány jako soubor základních pravidel, která se členské státy mohou rozhodnout doplnit.
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Cílem ustanovení čl. 8a odst. 1 druhé odrážky ve spojení s čl. 8a odst. 4 je splnění alespoň 
kvantitativních cílů EU. Záměrem uvedených ustanovení není omezit rozsah odpovědnosti 
výrobce, což je výsada členských států.

Bod 9

Komise vítá podporu, kterou Senát vyjádřil práci na metodikách přispívajících k měření 
potravinového odpadu.
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