
S. 2206 Výbor pro přírodní zdroje

Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

za účelem snížit dopad výroby a likvidace plastů na životní prostředí, zajistit
udržitelnost současné spotřeby plastů, účinně recyklovat a přiblížit se cirkulární
ekonomice se Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických

v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON o regulaci plastů

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101.

(a) Cílem tohoto zákona je snížit produkci plastů produkovaných na území

Spojených států amerických a zajistit, aby použité plastové výrobky a plastové

obaly byly v nejvyšší možné míře znovu použity nebo zrecyklovány. V případě

nemožnosti předchozích kroků by měl být plastový odpad odstraněn metodou

nejméně zatěžující životní prostředí

(b) Definice:

i) “EPA” se pro účely tohoto zákona rozumí Environmental Protection

Agency.

ii) “Plastem” se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv přírodní,

polosyntetický a syntetický materiál, který je tvořen dlouhými řetězci

opakujících se organických molekul.

iii) “Mikroplastem” se pro účely tohoto zákona rozumí plastová částice o

velikosti menší než 5 mm.

iv) “Znovu použitelným” se pro účely tohoto zákona rozumí produkt, který

lze znovu ve stejné podobě použít nebo znovu naplnit, a to nejméně v

počtu 100 cyklů.

v) “Recyklovatelným” se pro účely tohoto zákona rozumí produkt, který

lze přeměnit na produkt o stejné kvalitě nebo nižší.

vi) “Kompostovatelným” se pro účely tohoto zákona rozumí produkt, který

se po nejdéle 1 rok trvajícím pobytu v kypré půdě rozloží na částice o

velikosti menší než 5 mm.

https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/


vii) “Jednorázovým” se pro účely tohoto zákona rozumí produkt, který je

běžně vyhozen, recyklován nebo jiným způsobem zničen po jediném

použití.

viii) “Příborem” se pro účely tohoto zákona rozumí produkt, který

zákazník používá k usnadnění konzumace jídla nebo nápoje.

Výslovně se jedná o nůž, vidličku, lžičku, vidličko-lžíci, hůlky a

míchátko.

Hlava II. – Výroba plastů

Par. 201.  Složení plastů

(a) Každý plastový výrobek, plastový obal a nápojový obal vyrobený z plastu musí

obsahovat minimálně 25% již recyklovaných plastů nebo minimálně 25%

plastů, které mohou být recyklovány.

(b) Povinnost stanovená v písm.(a) se nevztahuje na případy, kdy tato změna

složení zásadně ovlivní funkci produktu.

Hlava III. – Označování plastů

Par. 301.  Nové barevné označení recyklačních symbolů

(a) Doposud využívaná klasifikace označování plastů pomocí symbolu

trojúhelníku a zkratky použitého plastu bude doplněna o barevnou výplň.

(b) Pokud je produkt vyroben z Polyethylentereftalátu (PET) nebo vysoce hustého

polyethylene (HDPE), bude označen žlutě.

(c) Pokud je produkt vyroben z jiného plastu než je zmíněn v písm. (b), bude

označen bíle.

(d) Do 1 roku od vstupu tohoto zákona v účinnost bude každý producent plastů

povinen na všech nově vyrobených produktech použít nové barevné

označení.

Hlava IV. – Třídění odpadu

Par. 401.  Změna účelu kontejnerů na plasty

(a) Všechny produkty, které budou označeny podle písm. (b) Par. 301. by měly

být vhazovány do žlutých kontejnerů.



(b) Všechny produkty, které budou označeny podle písm. (c) Par. 301. by měly být

vhazovány do nádob na směsný odpad.

(c) EPA zorganizuje mediální kampaň na federální úrovni za účelem rozšíření

informovanosti o této změně.

Par. 402.  Zavedení systému zálohováných PET lahví

(a) Ve všech prodejnách s možností si zakoupit nápojové obaly z PET plastu s

plochou nad 2500 metrů čtverečních bude majitel povinen instalovat automat

na výběr zálohovaných PET lahví.

(b) Výrobci nápojových obalů z PET plastu budou povinni na obal umístit značku,

kterou bude možné v automatu na výběr zálohovaných PET lahví naskenovat

a který bude zároveň dobře viditelná pro zákazníky.

(c) ETA navrhne podobu značky, která bude umístěna na zálohované PET lahve.

(d) Zákazník si bude moci zálohu vybrat buď v hotovosti na pokladně, nebo mu

bude příslušná částka odečtena od výše ceny nového nákupu.

Hlava V. – Vyvážení plastového odpadu do zahraničí

Par. 501.  Vyvážení do rozvojových zemí

(a) Zakazuje se vyvážet plastový odpad vyprodukovaný na území Spojených

států amerických do zemí, které nejsou členy Organizace pro ekonomickou

spolupráci a rozvoj.

Hlava VI. – Jednorázové produkty z plastu

Par. 601.  Jednorázové plastové přenosné tašky

(a) Ve všech prodejnách se zakazuje poskytovat zákazníkům jednorázové

plastové přenosné tašky zdarma.

(b) Výjimku z písm. (a) tvoří případ, kdy zákazník sám požádá o jednorázovou

plastovou přenosnou tašku.

Par. 602.  Jednorázové plastové příbory

(a) Ve všech restauračních zařízeních se zakazuje poskytovat zákazníkům

jednorázové plastové příbory.

(b) Příbory poskytované ve všech restauračních zařízeních musí být:



(i) znovu použitelné;

(ii) kompostovatelné nebo

(iii) recyklovatelné.

Par. 603.  Ostatní jednorázové produkty

(a) Všechny plastové výrobky, plastové obaly a nápojové obaly, na které se

nevztahuje Par.601. ani Par. 602. musí být do 1 měsíce od vstupu tohoto

zákona v účinnost nahrazeny produkty, které musí být:

i) znovu použitelné;

ii) kompostovatelné nebo

iii) recyklovatelné.

(b) Výjimku z písm. (a) tvoří:

i) obaly na potraviny zdravotnických a sociálních zařízení, obaly na

lékařské přípravky a léky, obaly na lékařské instrumenty a jiné produkty

prohlášené Secretary of Health and Human Services jako nutně

vyrobené z plastu za účelem ochrany veřejného zdraví;

ii) osobní ochranné pracovní prostředky;

iii) předměty osobní hygieny, které by svým účelem při recyklaci byly

nehygienické nebo nebezpečné.

Hlava VII. – Snížení produkce mikroplastů

Par. 701 Filtrace na pracích zařízeních

(a) Výrobci pracích zařízení jsou povinni do 1 roku od vstupu tohoto zákona v

účinnost u všech nově vyrobených pracích zařízení instalovat filtry na

mikroplasty.

(b) Majitelé provozoven a společností ke komerčnímu použití pracích zařízení

jsou povinni do 1 roku od vstupu tohoto zákona v účinnost u všech

provozovaných pracích zařízení instalovat filtry na mikroplasty.

Hlava VIII. – Závěrečná ustanovení

Par. 802.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.


