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PŘÍLOHA I
Seznam budoucích opatření EU k provádění strategie
Opatření
Zlepšení ekonomické stránky a kvality recyklace plastů
Opatření zaměřená na zlepšení produktového designu:
− Přípravné práce pro budoucí revizi směrnice o obalech a obalových odpadech:
Komise zahájí práci na nových harmonizovaných pravidlech, aby se zajistilo,
že do roku 2030 budou moci být všechny plastové obaly uvedené na trh EU
opětovně používány nebo recyklovány nákladově efektivním způsobem
− opatření navazující na COM(2018) 32 „Sdělení o provádění balíčku opatření pro
oběhové hospodářství: možnosti, jak řešit součinnost mezi právními předpisy
týkajícími se chemických látek, výrobků a odpadu“: zlepšit sledovatelnost
chemických látek a zabývat se otázkou zbytků dříve povolených nebezpečných
látek v tocích recyklovaných materiálů
− nová opatření v oblasti ekodesignu: zvážit požadavky na podporu recyklovatelnosti
plastů
Opatření ke zvýšení množství recyklovaných materiálů:
− zahájení celoevropské závazkové kampaně zaměřené na průmysl a veřejné orgány
− posouzení regulačních či ekonomických pobídek k využívání recyklovaného
materiálu, zejména v souvislosti:
− s revizí směrnice o obalech a obalových odpadech (viz výše)
− s hodnocením/přezkumem nařízení o stavebních výrobcích
− s hodnocením/přezkumem směrnice o vozidlech s ukončenou životností
− pokud jde o materiály určené pro styk s potravinami: urychlené dokončení
probíhajících povolovacích postupů u procesů recyklace plastů, lepší charakterizace
kontaminujících látek a zavedení systému sledování
− vypracování norem kvality pro tříděný plastový odpad a recyklované plasty
ve spolupráci s Evropským výborem pro normalizaci
− ekoznačka a zelené veřejné zakázky: další pobídky k využívání recyklovaných
plastů, včetně vypracování adekvátních ověřovacích prostředků
Opatření ke zlepšení odděleného sběru plastového odpadu:
− vydat nové pokyny týkající se odděleného sběru a třídění odpadu
− zajistit lepší provádění stávajících povinností v oblasti tříděného sběru, mimo jiné
prostřednictvím probíhajícího přezkum právních předpisů v oblasti odpadů
Omezení plastového odpadu a znečišťování odpadem
Opatření na omezení plastů na jedno použití:
− analytická činnost, včetně zahájení veřejné konzultace s cílem určit rozsah
legislativní iniciativy týkající se plastů na jedno použití
Opatření k řešení otázky odpadu v mořích pocházejícího ze zdrojů souvisejících s
mořem:
− přijetí legislativního návrhu o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí
− vypracování opatření ke snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v
moři (např. včetně recyklačních cílů, systémů rozšířené odpovědnosti výrobců,
fondů na recyklaci nebo depozitních systémů)
− rozvoj opatření k omezení ztrát plastů pocházejících z odvětví akvakultury
(např. možnost referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách)
Opatření pro účinnější sledování odpadu v moři a jeho omezování:
− lepší sledování a mapování odpadu v moři, včetně mikroplastů, a to na základě
harmonizovaných metod EU
− podpora členských států při provádění jejich programů opatření týkající se
znečišťování moří odpadky podle rámcové směrnice o strategii pro mořské
prostředí, včetně propojení s jejich plány týkajícími se nakládání s odpady/odpadky
podle rámcové směrnice o odpadech
Opatření týkající se kompostovatelných a biologicky rozložitelných plastů:
− zahájit práci na vypracování harmonizovaných pravidel pro určování a označování
kompostovatelných a biologicky rozložitelných plastů
− provést posouzení životního cyklu s cílem zjistit podmínky, kdy je jejich použití
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přínosné, a kritéria pro takovéto upotřebení
− zahájit proces na omezení používání oxo-plastů prostřednictvím nařízení REACH
Opatření k omezení znečištění mikroplasty:
− prostřednictvím nařízení REACH zahájit proces na omezení záměrného přidávání
mikroplastů do výrobků
− prozkoumání možností politiky ke snížení nezáměrného uvolňování mikroplastů z
pneumatik, textilií a barev (např. včetně minimálních požadavků na dezén
pneumatik (oděr a případně odolnost pneumatik) a/nebo informačních požadavků
(případně včetně označování), metod na posouzení ztrát mikroplastů z textilií a
pneumatik v kombinaci s požadavky na informace (včetně případných požadavků na
označování) nebo minimálními požadavky, cíleného financování výzkumu a vývoje)
− vypracování opatření na snížení úniku plastových pelet (např. systém certifikace
v celém dodavatelském řetězci plastů a/nebo referenční dokument o nejlepších
dostupných technikách podle směrnice o průmyslových emisích)
− hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod: posouzení účinnosti při
zachycování a odstraňování mikroplastů
Podpora investic a inovací na cestě k oběhovému řešení
Opatření na podporu investic a inovací v rámci hodnotového řetězce:
− pokyny Komise k „ekologické“ úpravě poplatků v rámci rozšířené odpovědnosti
výrobců
− doporučení nedávno zahájené „platformy pro finanční podporu oběhového
hospodářství“
− prozkoumat proveditelnost vytvoření soukromého investičního fondu určeného
k financování investic do inovativních řešení a nových technologií zaměřených
na snížení environmentálních dopadů primární výroby plastů
− přímá finanční podpora pro infrastrukturu a inovace prostřednictvím Evropského
fondu pro strategické investice a jiných finančních nástrojů EU
(např. strukturálních fondů a strategií pro inteligentní specializaci, programu
Horizont 2020)
− pokračovat v práci na dopadech alternativních vstupních surovin pro výrobu plastů
v celém životním cyklu
− vypracování strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti plastů jako vodítka
pro budoucí rozhodování o financování
Využívání celosvětových opatření
Opatření zaměřená na klíčové regiony:
− projekt na snížení plastového odpadu a odpadků v moři ve východní a jihovýchodní
Asii s cílem podpořit udržitelnou spotřebu a výrobu, podpora hierarchie způsobů
nakládání s odpady a rozšířená odpovědnost výrobce a lepší využívání rybolovných
zařízení
− zkoumání možností pro konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty
ve Středozemním moři, podpořit provádění Barcelonské úmluvy
− spolupráce při předcházení vzniku plastového odpadu v hlavních světových
povodích
Opatření na podporu mnohostranným iniciativ týkajících se plastů:
− obnovený závazek týkající se plastů a odpadků v moři v rámci takových fór, jako je
OSN, G7, G20, úmluva MARPOL a regionální úmluvy pro mořské prostředí,
včetně vytváření praktických nástrojů a konkrétních opatření v oblasti rybolovu
a akvakultury
− podpora pro opatření podle Basilejské úmluvy, zejména pro provádění nástrojů
v oblasti nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí
Opatření týkající se dvoustranné spolupráce se zeměmi, které nejsou členy EU:
− podpořit oběhové hospodářství v oblasti plastů v zemích mimo EU prostřednictvím
politického dialogu o obchodu, průmyslu a životním prostředí, jakož i ekonomické
diplomacie
− použít dvoustranného, regionálního a tematického financování EU v politikách
rozvoje, sousedství a rozšiřování na podporu strategie pro plasty předcházením
a náležitým nakládáním s odpady a podporou oběhového hospodářství
prostřednictvím programů a nástrojů, včetně iniciativy „Switch to Green“ (Přepněte
na zelenou) a plánu vnějších investic
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Opatření týkající se mezinárodního obchodu:
− podporovat rozvoj mezinárodních průmyslových norem pro třídění plastového
odpadu a recyklovaných plastů
− zajistit, aby bylo s vyvezeným plastovým odpadem nakládáno v souladu
s nařízením EU o přepravě odpadů
− podporovat rozvoj systému certifikace pro recyklační zařízení v EU a ve třetích
zemích
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PŘÍLOHA II
Seznam doporučených opatření pro vnitrostátní orgány a průmysl
Klíčová opatření na zlepšení ekonomické stránky a kvality recyklace plastů
Vnitrostátní a regionální orgány se vyzývají k tomu, aby:
 při zadávání veřejných zakázek upřednostňovaly opětovně použitelné a recyklované plasty
 lépe využívaly zdanění a jiné ekonomické nástroje:
− k odměňování za využívání recyklovaných plastů a upřednostňování opětovného použití a recyklace
před skládkováním a spalováním
− k posílení odděleného sběru plastového odpadu a ke zlepšení způsobu, jakým se tak děje
 k zavedení kvalitně koncipovaných systémů rozšířené odpovědnosti výrobců a/nebo depozitních systémů po
konzultaci s příslušnými odvětvími
 k dobrovolným závazkům na podporu cílů strategie, zejména pokud jde o využívání recyklovaných plastů
Průmysl se vyzývá k tomu, aby:
 přijal konkrétní opatření ke zlepšení dialogu a spolupráce v rámci celého hodnotového řetězce, zvláště
o aspektech týkajících se materiálů a produktového designu
 přijal dobrovolné závazky na podporu cílů strategie, zejména pokud jde o využívání recyklovaných plastů
Klíčová opatření zaměřená na omezení plastového odpadu a znečišťování odpadem
Vnitrostátní a regionální orgány se vyzývají k tomu, aby:
 zvyšovaly povědomí o znečišťování odpadem a zvážily pokuty, pokud již neexistují; podpořily úklid pláží
 posílily sběr odpadu, zejména v blízkosti pobřeží, a zlepšily koordinaci mezi orgány odpovědnými za
nakládání s odpady a vodní a mořské prostředí
 zintenzivnily úsilí při likvidování nezákonných a nevyhovujících skládek
 na základě harmonizovaných metod EU vypracovaly vnitrostátní sledování odpadků v moři
 zapojily se do regionálních úmluv pro mořské prostředí, zejména při vytváření regionálních plánů pro boj
proti znečišťování moří
 zvážily zavedení rozšířené odpovědnosti výrobce, zejména s cílem poskytnout pobídky pro sběr vyřazených
lovných zařízení a recyklace plastů používaných v zemědělství
 zvážily zavedení depozitně refundačních systémů, zejména u nápojových obalů
Průmysl se vyzývá k tomu, aby:
 podpořil stávající alternativy k plastovým předmětům na jedno použití (např. ve stravování a u prodeje „jídla
s sebou“), pokud jsou pro životní prostředí prospěšnější
 pokračoval v provádění meziodvětvových dohod, aby se omezilo uvolňování mikroplastů do životního
prostředí
 zavedl opatření, která by zabránila úniku plastových pelet
Klíčová opatření na podporu investic a inovací na cestě k oběhovému řešení
Vnitrostátní, regionální a místní orgány se vyzývají k tomu, aby:
 lépe využívaly ekonomické nástroje, především s cílem zvýšit cenu skládkování a spalování a prosazování
recyklace plastového odpadu a prevence
 více využívaly zadávání veřejných zakázek a financování na podporu předcházení vzniku plastových
odpadů a recyklace plastů
Průmysl se vyzývá k tomu, aby:
 zvýšil investice do infrastruktury a výzkumu a vývoje v oblastech, které přímo souvisejí s dosažením cílů
strategie
 přispěl k vytvoření soukromého investičního fondu na vyrovnání environmentálních externalit výroby plastů
Klíčová opatření, jež umožňují využít opatření na globální úrovni
Vnitrostátní a regionální orgány, včetně zemí, které nejsou členy EU, se vyzývají, aby:
 se zapojily do mezinárodních fór s cílem vytvořit globální reakci na nárůst odpadků v mořích
 přijímaly opatření na vnitrostátní úrovni s cílem snížit únik plastů do životního prostředí, předcházet vzniku
plastového odpadu a zvýšit recyklaci
Průmysl se vyzývá k tomu, aby:
 hrál aktivní úlohu v podpoře integrovaného přeshraničního oběhové hospodářství v oblasti plastů, mimo jiné
prostřednictvím vytvoření globálního protokolu pro plasty
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PŘÍLOHA III
Závazková kampaň
1. Evropská komise vyzývá zainteresované strany, aby předložily své dobrovolné
závazky na podporu využívání recyklovaných plastů. Cílem je zajistit, aby se do roku
2025 deset milionů tun recyklovaného plastu přeměnilo na nové výrobky na trhu EU.
2. Zúčastněné společnosti a/nebo průmyslové svazy mají do 30. června 2018 předložit
své závazky na následující e-mailové adrese: GROW-ENV-RPLASTICSPLEDGE@ec.europa.eu
3. Při zasílání svých závazků by měly zúčastněné strany předložit Evropské komisi
údaje, které prokazují, jak jejich závazek přispěje k dosažení kvantitativního cíle
uvedeného v odstavci 1. S těmito údaji bude nakládáno důvěrně a budou využity
výhradně pro účel sledování celkového pokroku při dosahování kvantitativního cíle.
Závazky budou podrobeny kontrole z hlediska kvality a budou posuzovány na základě
své spolehlivosti a schopnosti dosáhnout deklarovaných lhůt.
4. Při zasílání závazků týkajících se recyklovaných materiálů mohou zainteresované
strany předložit i závazky, které se týkají dalších aspektů relevantních pro strategii,
např. designu umožňujícího recyklovatelnost.
5. Přijaté závazky bude zveřejněny na zvláštní internetové stránce.
6. Do 31. října 2018 předloží Komise posouzení závazků, které obdržela, a jejich celkový
přínos ke kvantitativnímu cíli uvedenému v odstavci 1. Pokud by byl přínos shledán
nedostatečným, začne Komise pracovat na případných dalších krocích, včetně
regulačního opatření.
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