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PŘÍLOHA  

 

Klíčová opatření Datum 

RÁMEC UDRŽITELNÉ VÝROBKOVÉ POLITIKY 

Legislativní návrh k iniciativě v oblasti udržitelné výrobkové politiky  2021 

Legislativní návrh k posílení postavení spotřebitelů v rámci uskutečnění 

ekologické transformace  
2020 

Legislativní a nelegislativní opatření ke zřízení nového „práva na opravu“  2021 

Legislativní návrh o dokládání environmentálních tvrzení  2020 

Povinná kritéria a cíle pro zelené veřejné zakázky v odvětvových právních 

předpisech a postupné zavedení povinného podávání zpráv o zelených veřejných 

zakázkách 

od r. 2021 

Přezkum směrnice o průmyslových emisích včetně začlenění postupů oběhového 

hospodářství do připravovaných referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách 

od r. 2021 

Spuštění systému certifikace a podávání zpráv o symbióze průmyslových odvětví 

pod vedením průmyslu  
2022 

KLÍČOVÉ HODNOTOVÉ ŘETĚZCE PRODUKTŮ 

Iniciativa pro elektroniku v oběhovém hospodářství, řešení v podobě 

univerzální nabíječky a systémy odměňování za vrácení starých zařízení 
2020/2021 

Přezkum směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v 

elektrických a elektronických zařízeních a vydání metodických pokynů 

objasňujících její provázanost s nařízením REACH a požadavky na ekodesign 

2021 

Návrh nového regulačního rámce pro baterie  2020 

Přezkum pravidel platných pro vozidla s ukončenou životností  2021 

Přezkum pravidel správného nakládání s odpadními oleji  2022 

Přezkum s cílem zpřísnit základní požadavky na obaly a omezit (nadměrné) 

používání obalů a množství odpadu z obalů 
2021 

Povinné požadavky na obsah recyklovaných plastů a opatření k omezení 

množství plastového odpadu u klíčových výrobků jako obaly, stavební hmoty a 

vozidla 

2021/2022 

Omezení množství záměrně přidávaných mikroplastů a opatření proti 

nezáměrnému uvolňování mikroplastů 
2021 

Rámec politiky pro plasty z biologického materiálu a biologicky rozložitelné nebo 2021 
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kompostovatelné plasty 

Strategie EU pro textilní výrobky 2021 

Strategie pro udržitelnost zastavěného prostředí 2021 

Iniciativa zaměřená na nahrazení obalů, stolního nádobí a příborů na jedno 

použití ve stravovacích službách opakovaně použitelnými výrobky 
2021 

MÉNĚ ODPADU, VÍCE HODNOTY 

Cíle v oblasti snižování množství odpadu ve specifických tocích odpadu a další 

opatření k předcházení vzniku odpadů 
2022 

Celoevropský harmonizovaný model tříděného sběru odpadu a označování 

usnadňující tříděný sběr 
2022 

Metodiky sledování a minimalizace přítomnosti látek vzbuzujících obavy v 

recyklovaných materiálech a předmětech z nich vyrobených 
2021 

Harmonizované informační systémy pro účely předávání informací o přítomnosti 

látek vzbuzujících obavy 
2021 

Posouzení, do jaké míry je třeba vypracovat další celoevropská kritéria vymezující, 

kdy odpad přestává být odpadem, a kritéria vedlejších produktů 
2021 

Revize pravidel přepravy odpadů 2021 

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FUNGUJÍCÍ NA ÚROVNI REGIONŮ, MĚST A OBCÍ, ALE 

I JEDNOTLIVCŮ 

Podpora přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím agendy dovedností, 

připravovaného akčního plánu pro sociální ekonomiku, paktu pro dovednosti a 

Evropského sociálního fondu plus  

od r. 2020 

Podpora přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím fondů politiky 

soudržnosti, mechanismu pro spravedlivou transformaci a městských iniciativ  
od r. 2020 

PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ 

Zdokonalení nástrojů měření, modelování a politiky s cílem zachytit synergie mezi 

oběhovým hospodářstvím a zmírňováním změny klimatu a přizpůsobování se jí 
na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni 

od r. 2020 

Regulační rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku 2023 

Promítnutí cílů oběhového hospodářství do revize pokynů ke státní podpoře v 

oblasti energetiky a životního prostředí  
2021 

Začleňování cílů oběhového hospodářství v kontextu předpisů o nefinančních 

informacích a iniciativ zaměřených na udržitelnou správu a řízení společností a 

environmentální účetnictví 

2020/2021 

VEDOUCÍ ÚLOHA NA CELOSVĚTOVÉ ÚROVNI 
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Vedení úsilí zaměřeného na dosažení celosvětové dohody o plastech od r. 2020 

Návrh na zřízení globální aliance pro oběhové hospodářství a zahájení rozhovorů o 

mezinárodní dohodě o řízení přírodních zdrojů 
od r. 2021 

Začleňování cílů oběhového hospodářství do dohod o volném obchodu, dalších 

dvoustranných, regionálních a mnohostranných jednání a dohod a do nástrojů 

EU pro financování vnější činnosti 

od r. 2020 

MONITOROVÁNÍ POKROKU 

Aktualizace rámce pro monitorování oběhového hospodářství tak, aby odrážel 

nové politické priority a zaváděl další ukazatele využívání zdrojů, včetně ukazatelů 

spotřeby a materiálové stopy 

2021 
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