SMĚRNICE O OMEZENÍ DOPADU PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
Shrnutí základních informací
V květnu 2018 Evropská komise zveřejnila návrh Směrnice o omezení některých plastových
výrobků na životní prostředí. Cílem směrnice je omezit produkci deseti plastových výrobků, které
tvoří 70 % plastového odpadu nalezeného na evropských plážích. V Evropě je každý rok vyhozeno
do moře 150 000 tun plastového odpadu, celosvětově dokonce 8 milionů tun, což ohrožuje přežití
mořské fauny i flóry. Evropská komise chce směrnici schválit do voleb do Evropského parlamentu
v květnu 2019.
Směrnice o omezení plastových výrobků obsahuje následující opatření:
 Zákaz plastových výrobků, ke kterým existují přijatelné alternativy. Konkrétně se jedná o
vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balonkům (čl. 5)
 Nápojové obaly na jedno použití obsahující plasty budou povoleny pouze v případě, že
jejich víčka a brčka zůstanou připevněny k nádobě (čl. 6)
 Cíle snížení spotřeby stanovené členskými státy v používání plastových nádob na potraviny
a nápojových kelímků (čl. 4)
 Výrobci se budou muset podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady a úklidem
a také s osvětou. Toto se týká zejména plastových rybářských sítí (čl. 8)
 Státy musí do roku 2025 zajistit sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů (čl. 9)
 Hygienické vložky, vlhčené ubrousky a balonky budou muset mít jasné a standardizované
označení obsahující informace o tom, kdo odpad vyrobil a jak se má odpad odstraňovat (čl.
7)
 Členské státy musí zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativních dopadech
vyhazování plastů na jedno použití (čl. 10)
Postoj aktérů ke směrnici:


Občané EU: Podle šetření Evropské komise 90 % Evropanů vyjádřilo znepokojení nad
dopady plastových odpadků na životní prostředí. 95 % podporuje opatření proti plastům na
jedno použití







Výrobci plastů: Jedná se o symbolický útok proti nejasně definovaným produktům.
Směrnice zmate spotřebitele a její různé provedení v různých členských státech roztříští
fungování jednotného trhu. Výrobci již podnikli řadu dobrovolných opatření proti plastům,
což Směrnice nezohledňuje.
Recyklátoři a správci odpadu: Směrnici podporují. Vyšší odpovědnost výrobců však nebude
efektivním nástrojem. EU by raději měla stanovit závazné procento snížení spotřeby
plastových nádob a kelímků (čl. 4)
Ochránci životního prostředí: Cíle snížení spotřeby stanovené členskými státy v používání
plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků (čl. 4) by měla EU stanovit plošně a
nenechávat to na členských státech.

