Změny ve značení obalů
V této příloze naleznete aktuální informace týkající se značení obalů.
Předtím než se dále dostaneme ke změně v ustanovení § 6 Označování
obalů, je třeba zdůraznit, že se nejedná o zpřísnění těchto požadavků na značení
či jejich rozšíření, ale naopak o podstatné změkčení požadavků na toto značení.
Ustanovení zákona 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších změn především
zákona č. 66/2006 Sb. bude nadále znít pouze:
§6
Označování obalů
Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek,
označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal
vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropského
společenství9c).
9c)

Příloha č. I až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí
identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Pro objasnění je třeba uvést jedno ze základních ustanovení z tohoto rozhodnutí
Komise 97/129/ES.
„Rozhodnutí, zda zavést systém označování jako závazný pro některý materiál
(materiály) lze přijmout v souladu s postupem stanoveným v článku 21 Směrnice
č. 94/62/EC.“
Co z této úpravy tedy vyplývá? Stručně řečeno asi toto:
c)
Pokud máme v úmyslu značit obaly z hlediska použitého materiálu, měli
bychom se držet číselných a písmenných symbolů obsažených v tomto
Rozhodnutí.
d)
Technická norma ČSN 77 0052-2 byla připravena dle tohoto Rozhodnutí
a proto můžeme i nadále postupovat podle ní.
e)
Z pohledu zákona o obalech již není nutné informovat spotřebitele o
způsobu nakládání s obalem, protože tuto podmínku Směrnice 94/62/EC
ani Rozhodnutí komise neobsahuje. POZOR ovšem na ustanovení
jiných předpisů, jako je zákon o odpadech, o chemických látkách či
zákona o lécích apod.! Požadavky těchto zákonů je třeba dodržovat bez
ohledu na zákon o obalech.
f)
Pokud nechceme i nadále používat na obalech materiálovou identifikaci
obalu či tzv. „basketbalistu“ (symbol postavy odhazující odpad do koše)
nemohou nám již jako v minulosti být uloženy sankce.
g)
V poslední řadě je však třeba uvést, že Výbor zástupců členských zemí
dle článku 21 může toto kdykoliv zezávaznit i když toto ještě nikdy od
roku 1997 neučinil.

V oblasti materiálové identifikace obalů došlo novelou zákona ke srovnání
podmínek v ČR s podmínkami evropského jednotného trhu. Vzhledem k tomu, že
evropská směrnice o obalech o značení obalů sice hovoří, ale nic striktně nestanovuje,
je třeba mít stále na paměti, že řada států přijala různá legislativní opatření jako např.
povinná materiálová identifikace plastů v Rakousku či povinné označování
spotřebitelských obalů symbolem Zeleného bodu v Německu.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.ekokom.cz.

