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Většina z nás pamatuje doby, kdy o tom, co si v obchodech koupíme, rozhodoval někdo jiný. Tu sociální inženýr, tu
neschopný národní podnik, tu pětiletka. Dnes si pořídíme, co si přejeme. Na druhé straně jsou neustále tací, kteří by do
racionálního vztahu poptávka - nabídka opět montovali všelijaké -ismy.
Dle závěrů nejnovější studie zadané ministerstvem životního prostředí patří PET lahve mezi obaly nejméně zatěžující životní
prostředí. PET lahev - ten symbol spotřeby, znečištění a největší nepřítel ekologistů?
Environmentální důsledky používání vratných skleněných lahví, nevratných PET lahví a nápojových kartonů jsou totiž stejné.
A velké balení je prý environmentálně výhodnější nežli malé.
Protože se obaly a životním prostředím zabývám dlouho, výsledky studie mne nepřekvapily. Vše již bylo mnohokrát řečeno,
ale nikdy ne s podporou ministerstva. I mne dříve děsila představa pomyslných velehor PET odpadů, které se samovolně jen
tak nerozpadnou, a přemýšlel jsem, jak se k tomu coby zákonodárce postavit. Předešli mne výrobci. Dohodli se, že velehory
odpadu nejsou v zájmu jejich ani životního prostředí. Zorganizovali třídění a recyklaci odpadů. ČR dnes recykluje sedm PET
lahví z deseti a je na špici i v rámci staré patnáctky Evropské unie.
A když něco příliš dobře funguje, nebyli bychom to my, kdybychom zase něco nevymysleli. Třeba zavedení záloh na PET
lahve. Bude to sice pro spotřebitele dražší (odhadované náklady na zavedení systému se pohybují v miliardách korun) a bez
komfortu (představte si, že nosíte do obchodů nepoškozené a nezmačkané PET lahve), ale navíc by fungující systém
tříděného sběru dostal možná smrtelnou ránu (lidé by přestali třídit ostatní materiály, pokud by PET lahve museli nosit do
obchodů).
Zavedení vratných PET lahví by bylo jen další z nesmyslných věcí, které ve svém důsledku nic dobrého pro životní prostředí
nepřinášejí.
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