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v Praze, 24. října 2014

Věc: Žádost o podporu recyklačních cílů Evropské unie na zasedání Rady pro životní prostředí EU, 28. října

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás v souvislosti se zasedáním Rady pro životní prostředí dne 28. října 2014, která by měla
projednat „Sdělení EK Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu, KOM
(2014) 398 v konečném znění, kód Rady 11592/14“.
Statistiky MŽP každoročně potvrzují, že 70 až 80 % komunálního odpadu v České republice končí na
skládkách nebo ve spalovnách. Přitom úspěšné evropské státy jako Německo či Nizozemsko více než 60 %
recyklují či kompostují; v belgickém Vlámsku míra materiálového využití už překročila 72 %.
Česká ekonomika tak každoročně plýtvá domácími, recyklovatelnými materiály za zhruba 3 miliardy korun.
Každou vyhozenou tunu je nutné nahradit přírodními zdroji. Jsme proto zbytečně závislí na importu surovin
ze zahraničí. Navíc jejich těžba i průmyslové zpracování pohltí množství energie, vytváří nemalé ekologické
škody a kvanta toxických odpadů.
Česká republika by proto měla postupně, krok po kroku, zvýšit recyklaci a kompostování komunálního
odpadu alespoň na 50 %. Německo na této úrovni bylo už před deseti lety. Ostatně stejný cíl obsahuje i
doposud platný národní plán odpadového hospodářství. Bohužel Vašim úřadem připravovaný nový plán na
dalších deset let tento cíl pro recyklaci komunálního odpadu již neobsahuje.
Naopak Evropská komise přichází s legislativním balíčkem „Směrem k oběhovému hospodářství: program
nulového odpadu pro Evropu“, jehož předmětem je přechod k oběhovému hospodářství. Balíček reflektuje
politické cíle EU stanovené v 7. akčním programu pro životní prostředí pro období do roku 2020, ve kterém si
EU mimo jiné stanovila „...snížení produkce odpadu na obyvatele a produkce odpadu v absolutním vyjádření.
Omezení energetického využití odpadu na nerecyklovatelné materiály, postupné ukončování skládkování
recyklovatelných či jinak využitelných odpadů, zajištění kvalitní recyklace...“. K naplnění těchto cílů je podle
EU potřeba, aby byly „přezkoumány stávající cíle v oblasti předcházení vzniku, opětovného použití, recyklace,
využití a snižování množství odpadu ukládaného na skládky tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“
hospodářství založenému na životním cyklu, vyznačujícímu se kaskádovým využíváním zdrojů a téměř
nulovým zbytkovým odpadem.“
Legislativní balíček „Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu“ naplňuje
požadavky stanovené v 7. akčním programu pro životní prostředí pro období do roku 2020 a je součástí
návrhu na přechod k cyklické ekonomice. Studie Evropské Komise posuzující dopady balíčku ukázala, že jeho
zavedení by mohlo vytvořit v EU 180 000 nových pracovních míst a ušetřit 447 Mt ekvivalentu CO2 do roku
2030.
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Vážený pane ministře,
Ekologické organizace považují tento legislativní balíček za klíčový krok k transformaci evropského
hospodářství na moderní, výkonnou a energeticky účinnější a odolnější ekonomiku. Podporují navrhované
nové cíle pro recyklaci komunálních odpadů a pro zvýšení recyklace a opakovaného použití obalů, včetně
metod pro jejich výpočet. Navíc požadujeme, aby byl návrh posílen o konkrétnější cíle pro snížení a
předcházení vzniku odpadů.
Podpořte, prosím, balíček Evropské komise, který je příležitostí k transformaci a modernizaci evropského i
českého hospodářství na více soběstačnou a na zdrojích méně závislou ekonomiku.
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