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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii
(2009/2153(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 191 a 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únii, ktorých cieľom je 
podporovať vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia,

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej 
únii (KOM(2008)0811),

– so zreteľom na závery prijaté Radou Európskej únie 25. júna 2009 (11462/09 z 26. júna 
2009),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 
o odpadoch1,

– so zreteľom na smernicu Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2008 o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve 
a bioplyne: potreba revízie právnych predpisov EÚ3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 s názvom 2050: budúcnosť sa začína
dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti boja proti zmene klímy4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o priebežnom hodnotení šiesteho 
environmentálneho akčného programu Spoločenstva5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica 2004/35/ES6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o tematickej stratégii na ochranu 
pôdy7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2005 o spoločnej pozícii Rady na účely 
prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o podiele obnoviteľnej energie v EÚ 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 29.
4 Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
5 Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 18.
6 Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 281.
7 Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 138.
8 Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1 – 98 a Ú. v. EÚ L 318, 28.11.2008, s. 15.
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a návrhoch konkrétnych opatrení1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na 
účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade a o zrušení určitých 
smerníc2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2007 o tematickej stratégii pre recyklovanie 
odpadu3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2010),

A. víta iniciatívu Komisie predstavenú v zelenej knihe, ktorá poskytuje príležitosť na prijatie 
opatrení Spoločenstva v oblasti nakladania s biologickým odpadom,

B. keďže v článku 2 ods. 4 rámcovej smernice o odpadoch sa stanovuje, že osobitné alebo 
doplňujúce pravidlá týkajúce sa nakladania s určitými kategóriami odpadov sa môžu 
stanoviť v jednotlivých smerniciach,

C. keďže pravidlá týkajúce sa nakladania s biologickým odpadom sú rozdrobené a keďže 
súčasné legislatívne nástroje nie sú dostatočné na dosiahnutie stanovených cieľov 
účinného nakladania s biologickým odpadom; keďže je preto potrebná osobitná smernica 
týkajúca sa nakladania s biologickým odpadom; keďže sústredenie všetkých čiastkových 
pravidiel týkajúcich sa nakladania s biologickým odpadom do jedného legislatívneho aktu 
by samo o sebe bolo prejavom prvotriednej legislatívnej práce a vznikol by tak lepší 
právny predpis, pričom by sa zároveň dosiahlo zjednodušenie, vyššia zrozumiteľnosť 
a právna istota, čím by sa zaručila dlhodobá dôvera verejných a súkromných investorov,

D. keďže osobitná smernica týkajúca sa biologického odpadu by mala byť dostatočne 
flexibilná, aby mohla zahrnúť rôzne dostupné možnosti nakladania s odpadom, pričom 
treba zohľadniť veľký počet premenných a miestnych faktorov,

E. keďže biologický odpad predstavuje vyše 30 % pevného komunálneho odpadu; keďže 
množstvo biologického odpadu v Európskej únii rastie a v prípade, že sa uskladňuje na 
skládkach, je významným zdrojom emisií skleníkových plynov a ďalších negatívnych 
vplyvov na životné prostredie,

F. keďže potenciál biologického odpadu, s ktorým sa v jednotlivých členských štátoch 
nakladá podľa veľmi odlišných politík, je nepreskúmaný; keďže efektívne a udržateľné 
využívanie zdrojov si vyžaduje lepšie nakladanie s týmto odpadom; keďže v záujme 
dosiahnutia cieľov v oblasti recyklácie a obnoviteľných zdrojov energie je dôležité zvýšiť 
zhodnocovanie biologického odpadu, čo prispeje k plneniu cieľov stratégie EÚ 2020,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 227, 21.9.2006, s. 524.
2 Ú. v. EÚ L 312, 23.11.1008, s. 3.
3 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 168.
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G. keďže nakladanie s týmto odpadom sa musí nastaviť podľa hierarchie nakladania s 
odpadom: predchádzanie vzniku a znižovanie tvorby; opätovné použitie; recyklácia, iné 
druhy zhodnocovania odpadu, a to najmä na energetické účely, a ako posledná možnosť 
skládkovanie (v súlade s článkom 4 rámcovej smernice o odpadoch); keďže 
predchádzanie vzniku je prvoradý cieľ v nakladaní s biologickým odpadom; keďže 
predchádzanie vzniku umožňuje najmä zabrániť plytvaniu potravinami a tvorbe zeleného 
odpadu napríklad prostredníctvom lepšieho plánovania verejných parkov využitím rastlín 
a stromov vyžadujúcich nízku údržbu,

H. keďže biologický odpad zohráva významnú úlohu v boji proti zmene klímy a má veľký 
potenciál ako prostriedok proti degradácii pôdy a zdroj na výrobu obnoviteľnej energie,

I. keďže biologický odpad treba považovať za vzácny prírodný zdroj, ktorý sa môže 
používať na výrobu kompostu vysokej kvality, čo prispieva k boju proti degradácii 
európskych pôd, zachováva produktivitu pôdy, znižuje používanie chemických hnojív 
a zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu,

J. keďže treba vymedziť kvalitatívne normy spracovania biologického odpadu a kvality 
kompostu; keďže regulácia parametrov kvality kompostu umožní vybudovať dôveru 
spotrebiteľov v tento produkt; keďže kompost by sa mal klasifikovať podľa kvality,

K. keďže v jednotlivých členských štátoch existujú rozdielne systémy nakladania s odpadom 
a skládkovanie naďalej predstavuje najrozšírenejší spôsob likvidácie pevného 
komunálneho odpadu v Európskej únii, a to napriek tomu, že pre životné prostredie je to 
tá najhoršia možnosť,

L. keďže separovaný zber odpadu v súčasnosti umožňuje zabrániť znečisťovaniu a napomôcť 
dosiahnutie cieľa získavania vysokokvalitného kompostu, ale poskytuje tiež kvalitné 
suroviny na recyklovanie biologického odpadu a zvyšuje účinnosť energetického 
zhodnocovania,

M. keďže systém povinného separovaného zberu odpadu je dôležitý, okrem prípadov, 
v ktorých separovanie biologického odpadu a iných druhov odpadu nie je realizovateľné 
z environmentálneho a ekonomického hľadiska (najmä keď logistika separovaného zberu 
neumožňuje predísť znečisteniu biologického odpadu inými druhmi odpadu alebo 
znečisťujúcimi látkami alebo kde infraštruktúra na separovaný zber odpadu nie je 
z hľadiska životného prostredia opodstatnená vo vidieckych alebo v riedko obývaných 
oblastiach),

N. keďže vzhľadom na nedostatočné plnenie si stanovené ciele, pokiaľ ide o obmedzenie 
ukladania biologického odpadu na skládkach, vyžadujú dodatočné legislatívne 
usmernenia, ak sa majú dosiahnuť,

O. keďže výroba pohonných hmôt z biologického odpadu predstavuje veľký prínos pre 
životné prostredie,

P. keďže hlavným cieľom nakladania s biologickým odpadom musí byť výsledok, ktorý 
umožní ponechať otvorené všetky technologické možnosti nakladania s biologickým
odpadom a podporiť inováciu, vedecký výskum a konkurencieschopnosť,
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Q. keďže synergický účinok medzi prechodom na recyklujúcu spoločnosť a potenciálom 
tvorby pracovných miest v tejto oblasti je dôležitý,

R. keďže v oblasti nakladania s biologickým odpadom treba podporovať vedecký výskum 
a technologické inovácie,

S. keďže Komisia a členské štáty by mali podporovať environmentálne programy 
na zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti, a to najmä na školách, s cieľom napomáhať 
udržateľné nakladanie s pevným komunálnym odpadom a zvyšovať informovanosť 
občanov o výhodách separovaného zberu; keďže v tejto súvislosti zohrávajú pri 
poradenstve a poskytovaní informácií občanom v oblasti predchádzania vzniku odpadov 
významnú úlohu mestá a komunálne podniky,

1. nalieha na Komisiu, aby preskúmala platné právne predpisy týkajúce sa biologického 
odpadu s cieľom vypracovať návrh osobitnej smernice do konca roku 2010, a to v súlade 
so zásadou subsidiarity;

2. vyzýva Komisiu, aby stanovila kritériá pre výrobu vysokokvalitného kompostu;

3. nalieha na Komisiu, aby prijala systém klasifikácie rôznych druhov kompostu, ktoré sa 
získavajú z úpravy biologického odpadu, podľa kvality;

4. žiada Komisiu, aby zaviedla pre členské štáty povinný systém separovaného zberu 
odpadu, okrem prípadov, keď by jeho zradenie nebolo realizovateľné alebo by nebolo 
najlepšou možnosťou z environmentálneho a ekonomického hľadiska;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali environmentálne programy 
na zvyšovanie informovanosti v oblasti biologického odpadu, a to najmä na školách, 
s cieľom napomáhať udržateľné nakladanie s biologickým odpadom a zvyšovať 
informovanosť občanov o predchádzaní vzniku odpadu a výhodách separovaného zberu;

6. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby podporovali vedecký výskum a technologickú 
inováciu v oblasti nakladania s biologickým odpadom;

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

S rastom hospodárstva EÚ a rozširovaním jej územia sa neustále produkujú zvyšujúce sa 
množstvá odpadu. Ročné množstvo biologického odpadu vyprodukovaného v EÚ sa odhaduje 
na 76,5 až 102 Mt potravinového a záhradného odpadu a 37 Mt z potravinárskeho a 
nápojového priemyslu.

Prvoradou úlohou musí byť predchádzanie vzniku odpadu/jeho znižovanie, z čoho vyplývajú 
významné environmentálne a hospodárske prínosy. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom 
právnych predpisov a zvyšovania informovanosti verejnosti. Očakáva sa, že európski občania, 
ktorým sa bude vštepovať moderný a angažovaný prístup k životnému prostrediu, napomôžu 
dosiahnutie tohto cieľa. Predchádzanie vzniku odpadu by sa malo chápať v širšom zmysle, čo 
znamená, že najlepší odpad je taký, ktorý neexistuje alebo nevznikne.

Ďalším strategickým cieľom politiky odpadového hospodárstva musí byť premena EÚ na 
recyklujúcu spoločnosť. Obrovské množstvo každodenne vyprodukovaného odpadu v EÚ 
nemožno jednoducho premrhať. Biologický odpad zohráva dôležitú úlohu v boji proti zmene 
klímy a ponúka cenný potenciál v zmysle ochrany pôdy a podpory výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov energie, a preto je významným faktorom v zhodnocovaní takéhoto 
množstva odpadu. To znamená, že trvalo udržateľný rozvoj je možné podporovať 
prostredníctvom efektívneho riadenia zdrojov.

Úloha biologického odpadu v boji proti zmene klímy

Po energetike, priemysle a poľnohospodárstve je odpad štvrtým najväčším zdrojom 
skleníkových plynov v Európskej únii. Podľa údajov z roku 2004 bolo v odpadovom 
hospodárstve vyprodukovaných celkom 109 Mt skleníkových plynov.

Hlavným zdrojom emisií sú skládky. Aj keď je to z krátkodobého hľadiska najlacnejšia 
možnosť, skládkovanie je vzhľadom na environmentálnu zodpovednosť a vyššie náklady na 
údržbu najhoršou možnosťou pre životné prostredie. Skládky produkujú najmä metán, ktorý 
je, ak sa nezachytáva, 23 násobne škodlivejší než kysličník uhličitý pokiaľ ide o účinky 
na zmenu klímy.

Okrem toho ak sa výluh, ktorý vzniká na skládkach, nezachytáva v súlade so smernicou 
o skládkach odpadu, môže znečistiť spodné vody a pôdu a tiež viesť k vzniku biologických 
aerosólov, nepríjemného zápachu a pôsobiť nepríjemne na pohľad. Ďalším negatívnym 
znakom skládkovania je rozsah používaného územia, ktoré je väčšie než v prípade iných 
spôsobov nakladania s odpadom, a z dlhodobého hľadiska to vedie k nenapraviteľným stratám 
plochy, čo znamená, že to nie je udržateľná možnosť. Je preto naliehavo potrebné prestať 
s ukladaním biologického odpadu na skládkach.

Potenciál biologického odpadu v boji proti degradácii pôdy

V tematickej stratégii na ochranu pôdy z roku 2006 (KOM(2006)231 konečné znenie) sa 
degradácia pôdy označuje za vážny problém v Európskej únii. Degradácia pôdy má priamy 
vplyv na kvalitu vody a vzduchu, biodiverzitu a klímu.
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Biologický odpad používaný na výrobu kompostu môže zohrať kľúčovú úlohu v obnove 
pôdy. Výroba kompostu je najvhodnejším spôsobom spracovania zeleného odpadu a ponúka 
výhodu v podobe možnosti použitia na hnojenie pôdy. Podľa tematickej stratégie na ochranu 
pôdy môže degradácia pôdy stáť až 38 miliárd EUR ročne.

Pri výrobe kompostu by sa mal klásť dôraz na výsledok, t.j. cieľom je vysokokvalitný 
kompost. Podľa tematickej stratégie na ochranu pôdy je kompost jedným z najvhodnejších 
zdrojov stabilných organických látok, z ktorých sa môže v znehodnotenej pôde vytvoriť nový 
humus. Používanie kompostu znamená prínos pre agronómiu, ako sú zlepšená štruktúra pôdy, 
infiltrácia vlhkosti, schopnosť zadržať vody, pôdne mikroorganizmy a zásobovanie živinami. 
Odhaduje sa, že 45 % európskych pôd má nízky obsah organickej hmoty. V tejto súvislosti je 
dôležité podporiť výrobu vysoko kvalitného kompostu prostredníctvom vhodného 
spracovania biologického odpadu.

Potenciál biologického odpadu v podpore energie z obnoviteľných zdrojov

Biologický odpad môže byť tiež významným zdrojom suroviny pre výrobu bioenergie. 
Bioenergia vzniká pri anaeróbnej digescii, ktorá je najvhodnejším spôsobom spracovania 
vlhkého biologického odpadu (ako je napríklad použitý kuchynský olej). Anaeróbnou 
digesciou sa v riadených reaktoroch vyrába bioplyn, ktorý sa dá použiť na výrobu elektrickej 
energie, na výrobu tepla alebo ako biopalivo pre automobily.

Biologický odpad nižšej kvality, ktorý nespĺňa kritériá kvality pre výrobu kompostu, by sa 
mal používať na výrobu energie a mal by sa kategorizovať podľa kvality.

Nakladanie s biologickým odpadom v súčasnosti

Až doteraz sa s biologickým odpadom nakladalo v súlade so značne rozdielnymi politikami 
v jednotlivých členských štátoch, siahajúcich od minimálnych opatrení v niektorých 
krajinách, až po odvážne politiky v iných. Existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, 
ktoré recyklujú najmenej (90 % skládky, 10 % recyklácia a energetické zhodnotenie), a tými, 
ktoré uplatňujú najefektívnejšie prístupy (10 % skládky, 25 % energetické zhodnotenie 
a 65 % recyklácia).

Aktuálne právne predpisy EÚ neobmedzujú voľbu členských štátov, pokiaľ ide o možnosti 
spracovania biologického odpadu za predpokladu, že spĺňajú určité rámcové podmienky, a to 
najmä tie, ktoré sú stanovené rámcovou smernicou o odpade, podľa ktorej sú členské štáty 
vyzvané prijímať opatrenia na podporu: separovaného zberu biologického odpadu na účely 
výroby kompostu a anaeróbnej digescie; spracovania biologického odpadu spôsobom, ktorý 
spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia; a používania environmentálne bezpečných 
materiálov vyrobených z biologického odpadu. V smernici o skládkach odpadu sa tiež 
uvádza, že biologický odpad by sa mal postupne prestať umiestňovať na skládkach.

Týmito legislatívnymi nástrojmi sa však nedosiahli zamýšľané ciele. Vzhľadom 
na nedostatočnú činnosť členských štátov v oblasti dosahovania cieľa, ktorým je zníženie 
skládkovania biologického odpadu, je zrejmé, že na doplnenie smernice o skládkach treba 
zaviesť dodatočné opatrenia.

Budúcnosť nakladania s biologickým odpadom
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Osobitná smernica o nakladaní s biologickým odpadom by bola kľúčovým pilierom 
na uplatňovanie zásad vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a iných smerníc 
týkajúcich sa nakladania s odpadom vo všeobecnosti. Sústredenie všetkých čiastkových 
pravidiel týkajúcich sa nakladania s biologickým odpadom do jedného legislatívneho aktu by 
navyše samo o sebe bolo prejavom prvotriednej legislatívnej práce a výsledkom by bol lepší 
právny predpis. Osobitnou smernicou pre nakladanie s biologickým odpadom by sa zvýšila 
zrozumiteľnosť, dosiahlo by sa zjednodušenie a právna istota v tejto oblasti, čím by sa 
zaručila dlhodobá dôvera verejných a súkromných investorov.

Nie je žiaduce predpisovať najprínosnejšiu alternatívu nakladania s odpadom, keďže existuje 
množstvo premenných a miestnych podmienok, ktoré je potrebné zohľadniť. Okrem toho by 
sa nemali ohroziť už vynaložené investície členských štátov. Smernica o nakladaní 
s biologickým odpadom by preto mala umožniť určitú mieru pružnosti, aby sa v konkrétnych 
prípadoch dalo určiť najlepšie riešenie z environmentálneho a ekonomického hľadiska. 
Stanovenie noriem pre konvergenciu v oblasti životného prostredia je však podstatné 
na nasmerovanie nových investícií.

Jedno z opatrení by sa malo prijať ohľadom separovaného zberu biologického odpadu v takej 
miere, aby oddelenie biologického odpadu od iných druhov odpadu mohlo zabrániť 
znečisteniu a pomôcť dosiahnuť cieľ získať vysokokvalitný kompost, poskytnúť kvalitné 
materiály na recykláciu biologického odpadu a zlepšiť efektívnosť energetického 
zhodnotenia. Separovaný zber odpadu by preto mal byť povinný. Členské štáty by však mohli 
byť vyňaté z tejto povinnosti v prípade, že takýto zber nie je uskutočniteľný alebo nie je 
najlepšou alternatívou z environmentálneho či ekonomického hľadiska (napríklad ak logistika 
separovaného zberu neumožňuje zabrániť znečisteniu biologického odpadu alebo ak výstavba 
infraštruktúry na separovaný zber nie je z hľadiska životného prostredia opodstatnená 
vo vidieckych alebo riedko osídlených oblastiach).

Regulácia biologického odpadu nemá význam iba z hľadiska životného prostredia, ale aj 
z hľadiska fungovania vnútorného trhu, pretože dnes sme v situácii, keď kompost 
vyprodukovaný z biologického odpadu možno považovať za odpad na jednom mieste 
a za produkt na inom mieste. V tomto prípade treba politiky členských štátov tiež 
harmonizovať prostredníctvom osobitnej smernice o biologickom odpade.

Nakladanie s odpadom má aj významné sociálne vplyvy. Napríklad recyklačný priemysel 
v prípade recyklácie 10 000 ton odpadu vytvorí až 250 pracovných miest, naproti tomu 
v prípade jeho spaľovania sa vytvorí len 20 až 40 a v prípade jeho uloženia na skládkach 
okolo 10 pracovných miest.

Sústredenie rôznych rozdrobených pravidiel o biologickom odpade v spojení s novými 
pravidlami v jednej osobitnej smernici o nakladaní s biologickým odpadom by umožnilo 
efektívnejšie riadiť zdroje a znížiť náklady na nakladanie s ním. Umožnilo by to tiež obnoviť 
organickú hmotu v pôdach a znížiť používanie chemických hnojív, pomohlo by to členským 
štátom dosiahnuť ciele, ako je obmedzenie ukladania biologického odpadu na skládkach, 
podporiť separovaný zber, ozrejmiť situáciu, kedy sa materiál vyrobený z biologického 
odpadu považuje za produkt, a podporiť technologickú inováciu a tvorbu pracovných miest 
v súlade so stratégiou EÚ 2020.

V súčasnej hospodárskej kríze nesmú európske inštitúcie upustiť od svojho cieľa byť lídrom 
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v environmentálnych otázkach a ani obmedziť svoje ambície v tomto smere. Súčasný stav 
v EÚ, v ktorom sa veľká časť odpadu umiestňuje na skládkach, nesmie pokračovať. Hoci sa 
táto alternatíva sa zo začiatku môže javiť ako najlacnejšia, v skutočnosti je to vzhľadom na 
dlhodobé náklady tá najdrahšia možnosť, ktorá nijako nepomáha dosahovanie našich cieľov 
z hľadiska boja proti zmene klímy a neumožňuje používanie biologického odpadu ako zdroja. 
Zasadzovaním sa o súbežný separovaný zber zapájame občanov do nového prístupu 
k životnému prostrediu a zároveň znižujeme náklady a podporujeme zhodnocovanie 
biologického odpadu ako produktu.

Prostredníctvom osobitnej smernice o biologickom odpade, ktorá ukazuje týmto smerom, 
dokážeme spojiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a trvalo udržateľný rast 
so zabezpečením kvality života pre európskych občanov.


