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Odpad z plastových obalů: EU musí
zvýšit míru recyklace, aby realizovala
své ambice
Podle nového přezkumu Evropského účetního dvora (EÚD) je zde významné riziko, že EU
nesplní své cíle pro recyklaci odpadu z plastových obalů pro roky 2025 a 2030. Aktualizace
právního rámce pro recyklaci plastů z roku 2018 je odrazem větších ambicí EU a mohla by
pomoci kapacitu pro recyklaci zvýšit. Rozsah výzvy, jíž členské státy čelí, by se však neměl
podceňovat. Nová a přesnější pravidla pro vykazování recyklace a zpřísnění pravidel pro
export plastového odpadu povedou ke snížení vykazované míry recyklace v EU. Podle auditorů
bude proto potřeba soustředěného úsilí, aby se EU dostala tam, kde chce být za pět či deset
let.
Na obaly, jako kelímky od jogurtů nebo plastové láhve na vodu, připadá přibližně 40 % spotřeby
plastů a více než 60 % plastového odpadu vyprodukovaného v EU. Jde rovněž o typ obalů
s nejnižší mírou recyklace v EU (mírně přes 40 %). Aby tento zvětšující se problém odpadu
vyřešila, schválila Evropská komise v roce 2018 strategii pro plasty, jejíž součástí byla aktualizace
směrnice o obalech a obalových odpadech z roku 1994 (SOOO) a která zdvojnásobila stávající cíle
pro recyklaci na 50 % do roku 2025 a dokonce 55 % do roku 2030. Dosažení těchto cílů by bylo
významným krokem k realizaci cílů EU pro oběhové hospodářství.
„Aby splnila své cíle pro recyklaci plastových obalů, musí EU zvrátit stávající situaci, kdy
spalujeme více, než recyklujeme. Jde o náročnou výzvu,“ uvedl Samo Jereb, člen Evropského
účetního dvora odpovědný za tento přezkum. „Návrat věcí na jedno použití v souvislosti
s hygienickými opatřeními v návaznosti na pandemii covid ukazuje, že plasty zůstávají i nadále
základním materiálem našich ekonomik, ale představují i stále rostoucí environmentální hrozbu.”
O řešení nedostatků rámce pro obalový odpad již EU usilovala v uplynulých letech. Komise
plánuje revidovat pravidla pro obalový design (tzv. základní požadavky), které se v současnosti
považují v praxi za nevynutitelné. Auditoři podotýkají, že by to mohlo ve výsledku vést ke
zlepšení obalového designu z hlediska recyklovatelnosti a zvýšení motivace k opětovnému
použití materiálů. Obdobně bylo cílem nových pravidel EU harmonizovat a posílit systémy
rozšířené odpovědnosti výrobců, aby tyto systémy podporovaly recyklovatelnost (například
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prostřednictvím systémů modulace poplatků nebo systémů zálohování a zpětného odběru), a ne
pouze lehké obaly, jako nyní činí většina z nich. Ty změny jsou potřeba pro dosažení nových cílů
pro recyklaci.
Aktualizace směrnice SOOO zavedla přísnější kritéria pro výpočet míry recyklace. Stávající údaje
nejsou ani zdaleka spolehlivé a neumožňují srovnání členských států. Nové metody výpočtu by
měly poskytnout spolehlivější obraz skutečného podílu plastových obalů, které se recyklují.
Odhaduje se, že by to mohlo vést k významnému poklesu ve vykazované míře recyklace ze
současných 42 % na pouhých 30 %.
Výzva, kterou zvýšení recyklační kapacity v EU představuje, je s ohledem na novou Basilejskou
úmluvu, která brzy nabude účinnosti a která stanoví přísnější podmínky pro přepravu plastového
odpadu do ciziny, o to větší. Pokud jde o řízení plastového odpadu a dosažení cílů pro recyklaci,
členské státy se ve velké míře spoléhají na nečlenské státy EU. Téměř třetina míry recyklace
odpadu z plastových obalů se realizuje prostřednictvím přepravy odpadu do nečlenských zemí
EU k recyklaci. K lednu 2021 však bude přeprava plastového odpadu z větší části zakázána.
Auditoři varují, že to v kombinaci s nedostatkem kapacity pro nakládání s tímto odpadem v rámci
EU představuje další riziko pro dosažení nových cílů. Rovněž je zde riziko, že to povede ke zvýšení
nelegální přepravy a trestné činnosti související s odpady, oproti níž je rámec EU příliš slabý.
Ambice EU zlepšit recyklaci plastových obalů odráží rozsah environmentální výzvy, kterou plasty
představují. S tímto novým přístupem má EU příležitost získat výhodu prvního hráče na tahu a
posílit svou pozici globálního lídra v oblasti recyklace plastových obalů. Vzhledem k výzvám a
nedostatkům, které zbývá překonat, nemusí členské státy nové cíle splnit. Auditoři varují, že
pokud EU má do roku 2030 téměř zdvojnásobit množství odpadu z plastových obalů, které
recykluje, bude nutné významné a soustředěné úsilí.
Poznámky pro redaktory
Přezkum EÚD „Opatření EU ke zvládnutí problematiky plastového odpadu“ je k dispozici na
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Tento dokument není zprávou
o auditu; jde o přezkum vycházející převážně z veřejně dostupných informací nebo z materiálů
shromážděných zvláště k tomuto účelu. Vzhledem k tomu, že definování budoucích výdajových
priorit stále probíhá a o reformách důležitých oblastí politiky se stále rozhoduje, je přezkum
nicméně prováděn v náležitou dobu.
Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde.
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