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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii
(2009/2153(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 191 a 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, které mají za cíl 
podporovat vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí,

– s ohledem na zelenou knihu Evropské komise o nakládání s biologickým odpadem 
v Evropské unii (KOM(2008)0811),

– s ohledem na závěry přijaté Radou Evropské unie dne 25. června 2009 (11462/09 ze dne 
26. června  2009),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech1,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o udržitelném zemědělství a bioplynu: 
potřeba přezkumu právních předpisů EU3;

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2009 „2050: Budoucnost začíná dnes –
Doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“4

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o přezkumu šestého akčního programu 
Společenství pro životní prostředí v polovině období5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2007 o návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o tematické strategii pro ochranu 
půdy7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2005 ke společnému postoji Rady ohledně 
přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů8;

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o podílu obnovitelných zdrojů energie 

                                               
1 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 Úř. věst. C 66E, 20.3.2009, s. 29.
4 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s. 44.
5 Úř. věst. C 247E, 15.10.2009, s. 18.
6 Úř. věst. C 282E, 6.11.2008, s. 281.
7 Úř. věst. C 282E, 6.11.2008, s. 138.
8 Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1-98 a Úř. věst. L 318, 28.11.1008, s. 15.
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v EU a návrhy konkrétních opatření1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2008 ke společnému postoji Rady ohledně 
přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých 
směrnic2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. února 2007 o tematické strategii pro recyklaci 
odpadů3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova (A7-0000/2010),

A. vítá iniciativu Komise podporovanou v zelené knize, která přináší možnost přijmout 
opatření na úrovni Společenství v oblasti nakládání s biologickým odpadem,

B. vzhledem k tomu, že v čl. 2 odst. 4 rámcové směrnice o odpadech je uvedeno, že zvláštní 
nebo doplňující pravidla pro nakládání s jednotlivými druhy odpadů  mohou být 
stanovena zvláštními směrnicemi,

C. vzhledem k tomu, že pravidla pro nakládání s biologickým odpadem jsou roztříštěna 
a současné legislativní nástroje nejsou postačující pro dosažení stanovených cílů účinného 
nakládání s biologickým odpadem; vzhledem k tomu, že v důsledku toho je nezbytná 
zvláštní směrnice o nakládání s biologickým odpadem; vzhledem k tomu, že sloučení 
všech různých pravidel týkajících se nakládání s biologickým odpadem do jednoho 
právního předpisu by samo o sobě bylo důkazem kvalitní legislativní činnosti a zlepšení 
tvorby právních předpisů, a rovněž by vedlo ke zjednodušení, větší přehlednosti a právní 
jistotě, a zajišťovalo by tak dlouhodobou důvěru veřejných i soukromých investorů,

D. vzhledem k tomu, že by zvláštní směrnice o biologickém odpadu měla být dostatečně 
flexibilní, aby zahrnovala různé dostupné možnosti nakládání s odpadem, přičemž je 
nutno mít na paměti, že je třeba vzít v úvahu řadu proměnných a také místní hlediska,

E. vzhledem k tomu, že biologický odpad představuje více než 30 % tuhého komunálního 
odpadu; vzhledem k tomu, že objem biologického odpadu v Evropské unii roste, a je-li 
ukládán na skládkách, pak představuje významný zdroj emisí skleníkových plynů a jiných 
negativních vlivů na životní prostředí,

F. berouce na vědomí neprozkoumaný potenciál biologického odpadu, s nímž se nakládá 
v každém členském státě podle velmi se lišících politik; vzhledem k tomu, že je nezbytné 
s těmito odpady nakládat lépe, aby bylo dosaženo účinného a udržitelného hospodaření se 
zdroji; vzhledem k tomu, že by biologický odpad měl být lépe využíván, aby byly splněny 
cíle v oblasti recyklace a získání obnovitelných zdrojů energie, což by přispělo k realizaci 
cílů strategie EU 2020,

                                               
1 Úř. věst. C 227, 21.9.2006, s. 524.
2 Úř. věst. L 312, 23.11.2008, s. 3.
3 Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 168.
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G. vzhledem k tomu, že by nakládání s tímto odpadem mělo být strukturováno v souladu 
s „hierarchií způsobů nakládání s odpadem“: předcházení vzniku a snižování objemu 
odpadu; opětovné použití; recyklace; jiné využití, zvláště pro energetické účely, a jako 
poslední možnost skládkování (v souladu s článkem 4 rámcové směrnice o odpadech); 
vzhledem k tomu, že předcházení jeho vzniku je prioritním cílem v nakládání 
s biologickým odpadem; vzhledem k tomu, že předcházením vzniku odpadu je zejména 
možné bránit  vzniku kuchyňského a zeleného odpadu, například pomocí lepšího 
plánování veřejných parků s výsadbou rostlin a stromů vyžadujících malou péči,

H. vzhledem k úloze biologického odpadu v boji proti změnám klimatu a jeho potenciálu 
v boji proti degradaci půdy a jako prostředku k získávání energie z obnovitelných zdrojů,

I. vzhledem k tomu, že biologický odpad by měl být považován za cenný přírodní zdroj 
využitelný k výrobě vysoce kvalitního kompostu, který tak pomáhá v boji proti degradaci 
půdy v Evropě, zachovává produktivitu půdy, snižuje používání chemických hnojiv 
a zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu,

J. vzhledem k tomu, že je potřeba definovat jakostní normy pro zpracování biologického 
odpadu a kvalitu kompostu; vzhledem k tomu, že upravení jakostních parametrů 
kompostu umožní nastolení důvěry spotřebitelů v tento produkt; vzhledem k tomu, že 
kompost by měl být odstupňován podle kvality,

K. vzhledem k tomu, že v členských státech jsou používány různé systémy nakládání 
s odpadem a že v Evropské unii je skládkování stále nejčastěji používaným způsobem 
likvidace tuhého komunálního odpadu, přestože pro životní prostředí je to nejhorší volba,

L. vzhledem k tomu, že oddělený sběr v současnosti umožňuje předcházet kontaminaci 
a napomáhá dosažení cíle získání vysoce kvalitního kompostu, přičemž zajišťuje kvalitní 
materiály pro recyklaci biologického odpadu a zlepšuje účinnost energetického využití,

M. vzhledem k významu povinného systému odděleného sběru, vyjma případů, kdy by 
oddělování biologického odpadu od ostatních odpadů nebylo schůdné z hlediska ochrany 
životního prostředí či z hospodářského hlediska (zejména pokud logistické zajištění 
odděleného sběru neumožňuje předcházet kontaminaci biologického odpadu jinými 
odpady nebo znečisťujícími látkami, či pokud není vytvoření infrastruktury pro oddělený 
sběr ve venkovských či řídce osídlených oblastech odůvodnitelné z hlediska životního 
prostředí),

N. vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatečného provádění cílů stanovených v oblasti 
snižování skládkování biologického odpadu jsou pro jejich splnění nutné další legislativní 
pokyny,

O. vzhledem k tomu, že výroba pohonných hmot pro dopravu z biologického odpadu přináší 
značné výhody pro životní prostředí;

P. vzhledem k tomu, že hlavním cílem nakládání s biologickým odpadem musí být výsledek, 
který umožní ponechat otevřené všechny technologické možnosti nakládání s biologickým 
odpadem a podporovat inovace, vědecký výzkum a konkurenceschopnost,
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Q. vzhledem k tomu, že mezi přechodem ke společnosti recyklující odpady a potenciálem pro 
vytváření pracovních míst v této oblasti existuje významná součinnost,

R. vzhledem k tomu, že je nezbytné povzbuzovat vědecký výzkum a technologické inovace 
v oblasti nakládání s biologickým odpadem,

S. vzhledem k tomu, že by Komise a členské státy měly v této oblasti podporovat akce na 
zvyšování povědomí o životním prostředí, a to zejména ve školách, s cílem podporovat 
udržitelné nakládání s tuhým komunálním odpadem a zvyšovat povědomí občanů 
o výhodách odděleného sběru; vzhledem k tomu, že obce a obecní podniky hrají 
významnou úlohu v poskytování poradenství a informací občanům v oblasti předcházení 
vzniku odpadu,

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala platné právní předpisy týkající se biologického 
odpadu za účelem vypracování návrhu zvláštní směrnice do konce roku 2010, a to 
v souladu se zásadou subsidiarity;

2. vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria pro výrobu vysoce kvalitního kompostu;

3. naléhavě žádá Komisi, aby přijala systém rozlišování různých kvalitativních druhů 
kompostů získaných ze zpracování biologického odpadu;

4. vyzývá Komisi, aby zavedla pro členské státy povinný systém odděleného sběru, vyjma 
případů, kdy by jeho zřízení nebylo schůdné nebo nebylo nejlepší volbou z hlediska 
ochrany životního prostředí a z hospodářského hlediska;

5. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly akce na zvyšování povědomí 
o životním prostředí v oblasti biologického odpadu, a to zejména ve školách, za účelem 
podpory udržitelného nakládání s biologickým odpadem a zvyšování povědomí občanů 
o předcházení vzniku odpadu a o výhodách odděleného sběru;

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly vědecký výzkum a technologické 
inovace v oblasti nakládání s biologickým odpadem;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k hospodářskému i územnímu růstu EU je produkováno stále větší množství 
odpadu. Množství biologického odpadu vytvářeného každoročně v EU se odhaduje na 76,5 až 
102 milionů tun kuchyňského odpadu a odpadu ze zahrad a 37 milionů tun odpadu 
z potravinářského a nápojového průmyslu.

Hlavní prioritou musí být předcházení vzniku odpadů / snižování objemu odpadů, protože 
tímto způsobem je možno dosáhnout výrazných přínosů pro životní prostředí i hospodářských 
zisků. Této priority lze dosáhnout pomocí právních předpisů a zvýšení povědomí 
obyvatelstva. Očekává se, že evropský občan, jemuž bude vštěpován moderní a angažovaný 
přístup k životnímu prostředí, napomůže dosáhnout tohoto cíle. Předcházení vzniku odpadů 
by se mělo chápat v širším slova smyslu, což znamená, že nejlepší odpad je takový, který 
neexistuje, nebo takový, který se odpadem nestane.

Dalším strategickým cílem politiky nakládání s odpady musí být přetvoření EU ve společnost, 
která odpady recykluje. Obrovské množství odpadu, jež je denně v EU vytvářeno, nelze 
jednoduše promrhat. Biologický odpad má důležitou úlohu v boji proti změně klimatu, 
představuje cenný potenciál, pokud jde o ochranu půdy a podporu výroby obnovitelné 
energie, a je tudíž významným faktorem při využívání tohoto množství odpadu. Z toho 
vyplývá, že účinným nakládáním se zdroji se podporuje udržitelný rozvoj.

Úloha biologického odpadu v boji proti změně klimatu

Odpad představuje v Evropské unii čtvrtý nejvýznamnější zdroj skleníkových plynů, hned po 
energetickém odvětví, průmyslu a zemědělství. Podle statistických údajů z roku 2004 bylo 
v odvětví zpracování odpadů uvolněno celkem 109 milionů tun skleníkových plynů.

Hlavním zdrojem emisí je skládkování. Skládkování představuje pro životní prostřední 
nejhorší možnost, a přestože je z krátkodobého hlediska nejlevnější, z hlediska životního 
prostředí představuje pasivum s nejvyššími udržovacími náklady. Hlavní plyn produkovaný 
ze skládek je metan, který v případě, že není zachycen, je 23krát silnější než oxid uhličitý, 
pokud jde o účinky na změny klimatu.

Kromě toho může průsaková voda vznikající na skládkách, pokud nebude v souladu se 
směrnicí o skládkách sbírána, kontaminovat podzemní vodu a půdu a produkovat biologické 
aerosoly, nepříjemné zápach a narušovat vzhled okolí. Dalším nepříznivým dopadem 
skládkování je plocha využívaného pozemku, která je větší než u jiných metod nakládání 
s odpadem a v dlouhodobém výhledu vede k nenahraditelné ztrátě půdy, což znamená, že tato 
možnost není udržitelná. Proto je naléhavě nutné snižovat skládkování biologického odpadu.

Potenciál biologického odpadu v boji proti degradaci půdy

Tematická strategie pro ochranu půdy z roku 2006 (KOM(2006)231 v konečném znění) 
poukazuje na degradaci půdy v Evropské unii jako na závažný problém. Degradace půdy má 
přímý dopad na kvalitu vody a ovzduší, biologickou rozmanitost a klima.

Biologický odpad může v případě využití ke kompostování hrát podstatnou úlohu při 
regeneraci půd. Kompostování je pro zelený odpad nejvhodnější možností zpracování a má tu 
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výhodu, že kompostu může být využito jako hnojiva pro půdu. Podle tematické strategie pro 
ochranu půdy mohou náklady způsobené degradací půdy činit až 38 miliard EUR ročně.

Při výrobě kompostu je nutno klást důraz na výsledek, jímž je vysoce kvalitní kompost. Podle 
tematické strategie pro ochranu půdy je kompost jedním z nejlepších zdrojů trvalé organické 
hmoty, ze které se v degradované půdě může vytvořit nový humus. Užití kompostu přináší 
agronomické výhody, jako je zlepšení struktury půd, zvlhčení půd, vyšší retenční kapacita 
vody, přítomnost půdních mikroorganismů a dodávka živin. Odhaduje se, že 45 % evropské 
půdy má malý obsah organické hmoty. V tomto smyslu je nutno podporovat tvorbu vysoce 
kvalitního kompostu vhodným zpracováním biologického odpadu.

Potenciál biologického odpadu při podpoře získávání energie z obnovitelných zdrojů

Biologický odpad může také představovat důležitou surovinu pro výrobu biologické energie. 
Biologická energie se vytváří anaerobní digescí, což je nejvhodnější způsob zpracování 
vlhkého biologického odpadu (například tuků z kuchyňského odpadu). Anaerobní digescí 
vzniká v regulovaných reaktorech bioplyn, který může být využit pro výrobu elektřiny,
k vytápění anebo jako biopalivo pro automobily.

Méně kvalitní biologický odpad, který nevyhovuje kritériím kvality pro kompostování, by měl 
být zpracován na energii a označen stupni podle kvality.

Současné nakládání s biologickým odpadem

Až do současnosti bylo s biologickým odpadem v jednotlivých členských státech nakládáno 
podle velmi odlišných politik, sahajících od minimální činnosti v některých státech až po 
ambiciózní politiky v jiných. Jsou velké rozdíly mezi členskými státy, které recyklují málo 
(90 % skládkování, 10 % recyklace a energetického využití), a nejvýkonnějšími státy (10 % 
skládkování, 25 % energetického využití a 65 % recyklace).

Současná právní úprava EU neomezuje členské státy ve volbě způsobu zpracování 
biologického odpadu, pokud respektují určité rámcové podmínky, zejména podmínky 
stanovené v rámcové směrnici o odpadech, ve které jsou členské státy vyzývány, aby přijaly 
opatření podporující: oddělený sběr biologického odpadu za účelem jeho kompostování 
a anaerobní digesce; zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí; a používání materiálů bezpečných z hlediska životního 
prostředí pocházejících z biologického odpadu. Směrnice o skládkách odpadů také ukládá 
povinnost postupně množství biologického odpadu na skládkách snižovat.

Těmito legislativními nástroji však nebylo dosaženo zamýšlených cílů. Vzhledem 
k nedostatečné činnosti členských států v oblasti snižování objemu biologického odpadu na 
skládkách je zřejmé, že ke splnění směrnice o skládkách odpadů je potřeba zavést další 
opatření.

Budoucnost nakládání s biologickým odpadem

Zvláštní směrnice o nakládání s biologickým odpadem by byla základním pilířem provádění 
zásad vyplývajících z rámcové směrnice o odpadech a z dalších směrnic vztahujících se 
k nakládání s odpady obecně. Kromě toho by sloučení všech různých předpisů vztahujících se 



PR\813160CS.doc 9/10 PE440.140v02-00

CS

k nakládání s biologickým odpadem do jednoho právního předpisu samo o sobě bylo důkazem 
kvalitní legislativní činnosti a zlepšení tvorby právních předpisů. Zvláštní směrnice 
o nakládání s biologickým odpadem by vedla k větší přehlednosti, zjednodušení a právní 
jistotě v této oblasti a zajišťovala by dlouhodobou důvěru veřejných i soukromých investorů.

Není žádoucí uložit nejvýhodnější alternativu jako povinnost, protože je třeba vzít v úvahu 
řadu proměnných a také místní hlediska. Kromě toho nelze promrhat investice již provedené 
členskými státy. Směrnice o nakládání s biologickým odpadem by proto měla umožnit jistou 
flexibilitu, aby bylo v daném místě realizováno nejlepší řešení z hlediska ochrany životního 
prostředí a z hospodářského hlediska. Stanovení norem pro konvergenci v oblasti životního 
prostředí je nicméně zásadní pro směřování nových investic.

Jedním z hlavních směrů by měl být oddělený sběr biologického odpadu v míře, která umožní 
oddělení biologického odpadu od jiných toků odpadů a zabrání kontaminaci a podpoří 
získávání vysoce kvalitního kompostu, zajistí kvalitní materiál pro recyklaci biologického 
odpadu a zlepší účinnost energetického využití. Oddělený sběr by proto měl být povinný. 
Členské státy by však mohly být od této povinnosti osvobozeny, pokud by nebyla schůdná, 
nebo pokud by to nebyla nejlepší možnost z hlediska ochrany životního prostředí či z hlediska 
hospodářského (pokud by například logistické zajištění odděleného sběru neumožňovalo 
předcházet kontaminaci biologického odpadu nebo pokud by vytvoření infrastruktury pro 
oddělený sběr nebylo ve venkovských nebo řídce osídlených oblastech odůvodněno z hlediska 
ochrany životního prostředí).

Regulace biologického odpadu nemá význam pouze z hlediska životního prostředí, ale také 
z hlediska fungování vnitřního trhu, jelikož jsme dnes v situaci, kdy kompost produkovaný 
z biologického odpadu je na jednom místě považován za odpad a na jiném místě za produkt. 
I z tohoto důvodu je nezbytné harmonizovat politiky členských států prostřednictvím zvláštní 
směrnice o biologickém odpadu.

Zpracování odpadu má také významný dopad na sociální oblast. Recyklační průmysl 
například vytváří při recyklaci 10 000 tun odpadu až 250 pracovních míst ve srovnání 
s vytvořením 20 až 40 pracovních míst při spalování odpadu a s vytvořením přibližně 10 
pracovních míst při skládkování.

Sloučení různých rozptýlených předpisů týkajících se biologického odpadu spolu s novými 
předpisy do jedné zvláštní směrnice o nakládání s biologickým odpadem by umožnilo 
účinněji nakládat se zdroji a snížit náklady na nakládání s biologickým odpadem. Umožnilo 
by také obnovit organickou hmotu v půdách a snížit používání chemických hnojiv, pomohlo 
by členským státům dosáhnout snížení množství biologického odpadu na skládkách; 
podpořilo by oddělený sběr, objasnilo by, kdy má být materiál vyráběný z biologického 
odpadu považován za produkt, a prospělo by technologickým inovacím a vytváření 
pracovních míst v souladu se strategií EU 2020.

V době současné hospodářské krize se evropské orgány nesmí vzdát své vedoucí úlohy 
v ochraně životního prostředí, ani ji nemohou oslabit. Nemůžeme pokračovat ve stávající 
praxi, kdy se v EU velké procento odpadu i nadále ukládá na skládky. Ačkoli se zdá být tato 
možnost nejlevnější, je ve skutečnosti vzhledem k dlouhodobým nákladům nejdražší, 
nepřispívá k dosažení našich cílů v boji proti změně klimatu a neumožňuje využití 
biologického dopadu jako zdroje. Zasazováním se o souběžný oddělený sběr zapojujeme 
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občany do nového přístupu k životnímu prostředí a zároveň snižujeme náklady a podporujeme 
zhodnocování biologického odpadu jako produktu.

Díky takto zaměřené směrnici o biologickém odpadu dokážeme spojit vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí a udržitelný růst se zajištěním kvality života pro evropské občany.


