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1. V období od začátku 6. volebního období Evropského parlamentu (2004) do konce roku 
2010 se Petiční výbor zabýval 114 peticemi týkajícími se otázek souvisejících s 
nakládáním s odpady. Ve stejném období vykonal výbor čtyři vyšetřovací mise s cílem 
získat bezprostřední informace o situaci a) ve městě Fos-sur-Mer (Francie), kde chtěly 
místní orgány uzavřít nejstarší a největší skládku v Evropě, a začaly proto stavět 
spalovnu, b) v Path Head (Spojené království), kde se občané obávali možného 
negativního dopadu, který by mohla mít na jejich zdraví nedostatečně zabezpečená 
skládka nacházející se velmi blízko jejich domovů, c) v Huelvě (Španělsko), kde se 
jednalo o dopad velkého objemu odpadu nahromaděného jako vedlejší produkt výrobního 
procesu, a d) v Kampánii (Itálie), kde jsou dlouholeté problémy s nakládáním s 
komunálním odpadem.

2. Největší skupinu tvoří stále petice týkající se otázek životního prostředí a významnou 
podskupinou jsou petice o odpadech. Otázky související s nakládáním s odpady se 
skutečně přímo dotýkají občanů v celé Evropské unii, a petice proto přicházejí z poměrně 
reprezentativního vzorku členských států. Nejdůležitějším tématem otázek byla celková 
organizace nakládání s komunálním odpadem (42). Druhou nejdůležitější oblastí bylo 
vytvoření nových skládek nebo správa stávajících skládek (37) a třetím nejčastěji 
zmiňovaným tématem byla výstavba nebo provoz spaloven (17). Velmi často jsou však 
všechny tyto oblasti propojeny a petice nelze jednoznačně kategorizovat. 

3. Za účelem zlepšení obecného nakládání s odpady mohou být orgány veřejné správy 
povinny v krátkodobém horizontu rozšířit stávající skládky nebo vytvořit skládky nové. 
Legitimním způsobem odstranění odpadu (a získávání energie) je rovněž zřízení 
spaloven, což však vyvolává odpor obyvatel žijících v okolí, na něž má takový krok 
bezprostřední vliv. 

4. V menším počtu se vyskytují petice týkající se likvidace toxických odpadů (12), nicméně 
tuto záležitost nelze zcela izolovat od nakládání s komunálním odpadem, protože tyto dva 
druhy odpadu nelze vždy zcela dokonale oddělit, což může vést ke kontaminaci skládky.

5. Na úrovni EU existuje zřejmě všeobecná shoda, že preferovaným přístupem k nakládání 
s odpady je upřednostnit snížení celkového objemu odpadů a snížit konkrétně objem toho 
druhu odpadu, který nelze opětně použít nebo recyklovat. Cílem je zvrátit hierarchii 
nakládání s odpady a přejít od „likvidace“ k předcházení vzniku odpadů, k jejich 
opětovnému použití, recyklaci a využití k tvorbě energie. Tento přístup je zakotven 
v rámcové směrnici o odpadech1, která je přísnější a vylepšenou verzí předchozí směrnice 
z roku 20062. Lhůta pro provedení rámcové směrnice o odpadech byla stanovena na 
prosinec 2010. Je proto velmi znepokojující, že tento úkol splnilo jen šest členských 
států, a Evropská komise podniká aktivní kroky, aby zajistila, že provádění směrnice 
urychleně zahájí i zbývající státy.

6. Nakládání s odpady se týkají dvě směrnice: směrnice o skládkách odpadů3 a směrnice o 

                                               
1 2008/98/ES
2 2006/12/ES
3 1999/31/ES.
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spalování odpadů1. Dalších osm směrnic se týká různých toků odpadu: kalu z čistíren 
odpadních vod2, baterií a akumulátorů3, obalů a obalových odpadů4, odpadů z těžebního 
průmyslu5, vozidel s ukončenou životností6, elektrických a elektronických zařízení7, 
polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů8 a odpadů z elektrických a 
elektronických zařízení9.

7. Závěrem je potřeba také zmínit složitý mix směrnic o posuzování vlivů na životní 
prostředí a veřejné konzultace, které při řešení peticí týkajících se odpadů vstupují do hry. 
Jedná se o tyto směrnice: posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí10, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí11, 
o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí12 a o účasti veřejnosti na 
vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí13. Pro účely 
této zprávy a s přihlédnutím k obsahu petic budou cílem analýzy rámcová směrnice o 
odpadech, směrnice o skládkách odpadů a o spalování odpadů a skupina směrnic o 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné konzultace.

Všeobecné nakládání s odpady

8. Hlavním cílem rámcové směrnice o odpadech je stanovit členským státům „povinnost 
nakládat s odpady takovým způsobem, aby to nemělo nepříznivý dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví, podpora při uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady 
a v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“.

9. Podle nejnovějších (2009) údajů Eurostatu je průměrné množství komunálního odpadu 
vyprodukovaného na osobu a rok 513 kg. Existuje zřejmě jistý, i když ne neměnný vztah 
mezi bohatstvím a množstvím vyprodukovaného odpadu. Pokud jde o vytváření skládek, 
průměrné procento v celé EU je 38 %. Zde jsou bohatší země jednoznačně v dolní části 
stupnice (0–5 % Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko), zatímco 
k vytváření skládek se do značné míry uchylují zejména nové členské státy a některé 
země na pobřeží Středozemního moře, přičemž Bulharsko dosahuje 100 %! Naopak tytéž 
země, které mají nízký výskyt skládek, mají nadprůměrnou míru recyklace (EU = 24 %) a 
spalování (EU = 20 %), přičemž žebříček těchto zemí v oblasti recyklace vede Německo 
s 48 % a v oblasti spalování Švédsko s 49 %. 

10. Komise tuto situace potvrzuje: „Očekává se, že nebudou-li na úrovni EU přijata 
dodatečná opatření k podpoře členských států a k zajištění rovnoprávných podmínek […], 

                                               
1 2000/76/ES.
2 75/439/EHS.
3 2006/66/ES.
4 94/62/ES.
5 2006/21/ES.
6 2000/53/ES.
7 2002/96/ES.
8 96/59/ES.
9 2002/95/ES.
10 85/337/EHS.
11 2001/42/ES.
12 2003/4/ES.
13 2003/35/ES.
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mezi členskými státy i nadále přetrvají značné rozdíly v provádění a prosazování 
právních předpisů… Dodržování cílů sběru, recyklace a zabránění ukládání odpadu na 
skládky stanovené EU zůstanou prioritou a některé členské státy budou muset vyvinout 
významné úsilí, aby těchto cílů EU dosáhly.“1

11. Tuto situaci odrážejí i petice, protože nejvíce petic týkajících se všeobecné organizace 
nakládání s odpady přichází z Itálie, Řecka, Španělska a Bulharska. Občané jsou 
znepokojeni potenciálně negativním dopadem na své zdraví, ať už vlivem neodvezeného 
odpadu v ulicích, pachů ze skládek, znečištění podzemních vod a ovzduší kvůli 
nevhodnému přechodnému nebo konečnému uložení odpadu, nelegálního nakládání s 
průmyslovým odpadem atd.

12. Zdá se, že orgány veřejné správy nemají nad situací kontrolu, občané někdy nejsou 
připraveni vyvinout potřebné úsilí umožňující situaci vyřešit, vztah důvěry je narušen a 
směřuje k otevřené konfrontaci a ochromení dalších kroků. „…situace je zvlášť obtížná 
vlivem mnoha faktorů: relativně vysoké hustoty zalidnění v této oblasti (několik milionů 
lidí na malém prostoru), nízkého povědomí veřejnosti o nakládání s odpady, a z toho 
vyplývajících problémů souvisejících s přijetím navrhovaných řešení ze strany veřejnosti, 
zpoždění střednědobých a dlouhodobých plánů atd. Komise se snaží právními kroky a 
finanční pomocí situaci napravit a podporovat vhodné způsoby řízení likvidace pevného 
odpadu…“.2

13. Zpravodaj se obává, že pro splnění cílů recyklace a prevence stanovených v předpisech je 
nezbytná aktivní účast občanské společnosti, lepší účast zainteresovaných stran a zvýšení 
veřejného povědomí. Přesto všechny zprávy z vyšetřovacích misí Petičního výboru 
v souvislosti s problematikou odpadů zmiňují nedostatečnou nebo neexistující 
komunikaci mezi občany a úřady, což dokládají také násilné demonstrace občanů 
zmíněné v tisku.

Skládky

14. Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby v dohledné budoucnosti nebylo potřeba skládky 
vytvářet. Existuje však dědictví z minulosti v podobě skládek a podle dotčených orgánů 
někdy i krátkodobá naléhavá potřeba reagovat na krizovou situaci a rozšířit stávající 
skládky nebo vytvořit nové. Směrnice o skládkách odpadů stanoví parametry pro 
udělování povolení pro provoz a společné kontrolní postupy během provozu a následné 
péče. Ustanovení této směrnice se nevztahují na skládky uzavřené před provedením této 
směrnice. 

15. Kritéria uvedená ve směrnici se týkají umístění, kontroly vody a nakládání s průsakovou 
vodou, ochrany půdy a vody, kontroly plynů, škodlivých vlivů a nebezpečí, stability a 
bariér. Výbor PETI obdržel několik peticí, přičemž jedna z nich byla důvodem pro 
uskutečnění vyšetřovací mise do Path Head (Spojené království). Tyto petice se týkaly 
skládek, které se nacházejí ve vzdálenosti do 100 m od nejbližších domů a kde 
obyvatelstvo sužuje velmi nepříjemný zápach, větší znečištění ovzduší a šíření škůdců v 

                                               
1 KOM(2011)0013 v konečném znění.
2 CM814289.doc.
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blízkosti jejich domů. Avšak vymezení přesných požadavků pro zajištění ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí se řídí zásadou subsidiarity zakotvenou ve 
Smlouvách.

16. Petice týkající se skládek často vyjadřují obavy z možného znečištění podzemních vod, 
k němuž dochází hlavně proto, že starší skládky nemají vždy ochranu proti průsakům do 
akviferů nebo se tato ochrana zdá být poškozená a budí podezření, že proto dochází 
k průsakům.

17. Proti projektům na nové skládky jsou často protesty kvůli jejich plánovanému umístění. 
Předkladatelé petic se domnívají, že tyto projekty zasahují do environmentálně nebo 
kulturně chráněných zón nebo že tyto skládky budou na geologicky nestabilní půdě či 
příliš blízko zásobám podzemní/pitné vody. Někdy je obtížné zjistit, zda jsou tyto obavy 
objektivně odůvodněné. Mohou být také použity v rámci kampaně zaměřené na protest 
proti plánovanému umístění skládek navržených ze strany veřejných orgánů.

18. Občané často dávají své obavy najevo během veřejných konzultací a v rámci posouzení 
vlivů na životní prostředí. Podle směrnice o skládkách odpadů musí vnitrostátní orgány 
vydat povolení k provozování skládky na daném místě. Posouzení vlivů na životní 
prostředí musí být provedeno, pokud by skládka „mohla mít závažný vliv na životní 
prostředí“. Skládky spadají do přílohy II směrnice, a podléhají tedy prahovým kritériím 
stanoveným členskými státy. Pokud jsou povolení v souladu s parametry stanovenými ve 
směrnici a posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno, Komise nemá pravomoc 
zasahovat do rozhodnutí přijatých vnitrostátními orgány.

19. Občané jen těžko chápou, že EU nemůže zasahovat, dokud není celý proces ukončen a 
povolení uděleno. Mají pocit, že EU může začít konat, „až když dojde ke škodě“. Avšak 
soudní řízení může být zahájeno až poté, co je projekt schválen členskými státy.

Spalovny

20. Podobný odpor jako skládky provází i povolení ke zřízení spaloven, přičemž jsou 
zdůrazňovány obavy ze znečištění ovzduší a negativní dopad na veřejné zdraví a/nebo 
chráněná území. 

21. Je třeba uznat, že díky nejnovějším technologiím se emise ze spaloven výrazně snížily. 
Zdá se, že v některých členských státech, zejména tam, kde je odpad spalován ve velké 
míře, místní obyvatelé vykazují vyšší míru akceptace spaloven, zřejmě kvůli jejich 
využití pro výrobu tepla nebo elektřiny.

22. Platí zde totéž jako u skládek odpadů: udělování povolení k zřízení spalovny se řídí 
směrnicí o spalování odpadů a posouzením vlivů na životní prostředí a je odpovědností 
vnitrostátních orgánů.

23. Orgány veřejné správy volí pro zřízení spaloven často oblasti, které se již potýkají s 
velkým znečištěním ovzduší, a to na základě logiky „škoda už vznikla, takže nesejde na 
tom, že bude větší“. Často se přitom opomíjí možnost prozkoumat alternativní způsoby 
likvidace odpadů a výroby energie prostřednictvím anaerobní digesce.
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Zpráva Komise o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci1

24. Komise zveřejnila v lednu 2011 zprávu s cílem přezkoumat pokrok směřující ke splnění 
cílů prvního strategického dokumentu týkajícího se nakládání s odpady2 a přispět 
k hodnocení 6. akčního programu pro životní prostředí3. 

25. Od roku 2005 Komise zvýšila podporu – včetně 4,1 miliard EUR na období 2005–2006, 
aby zlepšila provádění a prosazování acquis EU pro nakládání s odpady na úrovni 
členských států. Nicméně na konci roku 2009 představovaly případy nesplnění povinnosti 
související s nakládáním s odpady 20 % všech případů týkajících se životního prostředí.

26. Klíčovou myšlenkou strategie Komise je princip životního cyklu, tedy sledování výrobku 
od okamžiku těžby zdrojů až po jeho konečnou likvidaci. V hierarchii nakládání s odpady 
je prioritou předcházení vzniku odpadů, následuje opětovné použití, recyklace, využití, 
přičemž poslední možnost představuje likvidace. Byla zjednodušena legislativa, například 
rámcová směrnice o odpadech zahrnuje směrnici o nebezpečných odpadech a směrnici o 
nakládání s odpadními oleji, a byly zjednodušeny požadavky na vnitrostátní plány 
nakládání s odpady.

27. Na úrovni EU je dále rozvíjena politika týkající se recyklace. Rámcová směrnice o 
odpadech zavedla 50% cíl recyklace komunálního odpadu, který musí být splněn do roku 
2020. Nakládání s biologickým odpadem v EU stále nedosahuje optimální úrovně4. 
Provádí se studie zkoumající možnosti stanovení cílů týkajících se shromažďování a/nebo 
recyklace biologického odpadu. Důležitým, a přitom často opomíjeným faktorem je to, že 
recyklační průmysl nabízí potenciál až půl milionu pracovních míst!

28. Na závěr zpráva uvádí, že jsou sice zřetelné některé povzbudivé tendence, nicméně stále 
existuje značný prostor pro pokrok. Za prvé je důraz kladen na řádné provádění a 
prosazování stávajících acquis EU v oblasti nakládání s odpady. Je nezbytné odstranit 
značné rozdíly mezi členskými státy, a zajistit tak rovné podmínky. Komise navrhuje 
podpůrná opatření, ale očekává, že členské státy, které jsou v této oblasti pozadu, vyvinou 
podstatné úsilí. To však nebude možné bez plné účasti občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran a výrazně většího povědomí veřejnosti.

29. Při přípravě sdělení Komise o provádění právních předpisů EU týkajících se životního 
prostředí a politiky, které má být zveřejněno v druhé polovině roku 2011, bude důraz 
pravděpodobně kladen na význam řídicích struktur, které podporují provádění právních 
předpisů EU týkajících se životního prostředí. Komise se domnívá, že její úlohou je 
usnadnit sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi jednotlivými zúčastněnými 
stranami. Soudci sami vytvořili síť, v jejímž rámci spolupracují. Tyto formy spolupráce a 
sdílení zkušeností by mohly být užitečné i pro další osoby, například pro zákonodárce na 
nižší než vnitrostátní úrovni, pro osoby odpovědné za inspekci a dohled nebo pro osoby, 

                                               
1 KOM(2011)0013 v konečném znění.
2 KOM(2005)0666
3 Rozhodnutí 1600/2002/ES.
4 KOM/2010/235.
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které se podílejí na rozhodování o investicích.

Agentura pro provádění právních předpisů o odpadech

30. V rámci balíčku opatření na posílení provádění právních předpisů EU o nakládání 
s odpady provedla Komise studii proveditelnosti1 s cílem prozkoumat přínosy a náklady 
související s vytvořením specializované agentury, která by podporovala úsilí členských 
států uplatňovat právní předpisy EU o nakládání s odpady.

31. Zdůrazněny byly následující problémy:
• řada členských států nemá dostatečnou kapacitu pro inspekce, kontroly a další opatření 

nutná k řádnému prosazování právních předpisů o nakládání s odpady;
• účinnému prosazování předpisů brání organizační problémy, jako je špatná koordinace 

mezi různými orgány na vnitrostátní a nižší úrovni s odpovědností související s 
nakládáním s odpady;

• v některých členských státech je provádění právních předpisů EU o nakládání 
s odpady přiřazena nízká priorita, v důsledku čehož jsou pak zdroje přidělené na 
prosazování předpisů nedostatečné;

• dalším problémem je nedostatek odborné kapacity pro přípravu plánů a programů 
týkajících se nakládání s odpady.

32. Ve studii se dále uvádí, že dalšími důsledky jsou: vysoká úroveň nesouladu s předpisy, 
nelegální skladování a přeprava odpadů, velký počet stížností občanů, soudní řízení u 
Evropského soudního dvora pro nesplnění povinnosti, v důsledku čehož pak není plněn 
všeobecný cíl právních předpisů EU o odpadech, kterým je ochrana veřejného zdraví a 
životního prostředí.

33. Za těchto okolností neexistují pravomoci a zdroje potřebné k řešení základních problémů 
na úrovni EU. Je navržena řada konkrétních úkolů, které mají být provedeny, aby byla 
překonána krize EU v oblasti nakládání s odpady:
• inspekce, kontroly a kroky zaměřené na prosazování předpisů a prováděné v terénu,
• lepší výměna informací, sběr údajů a pokyny,
• přímé školení a školení školitelů pro pracovníky členských států, kteří působí v oblasti 

nakládání s odpady,
• vytvoření centra odborných znalostí a excelence.

34. K možnostem doporučovaným orgánům patří posílení zdrojů v Komisi (GŘ pro životní 
prostředí), Evropské agentuře pro životní prostředí a Eurostatu. Ve střednědobém 
horizontu je navrhováno vytvoření agentury EU zaměřené na nakládání s odpady.

Předběžné závěry

35. Za provádění právních předpisů EU nesou hlavní odpovědnost členské státy – na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Občané kladou často odpovědnost na EU, ta však 
nemá prostředky k prosazování předpisů, které přijme. Vyvolává to pochybnosti ohledně 

                                               
1 Studie proveditelnosti vytvoření Agentury pro provádění právních předpisů o odpadech, revidovaná zpráva 
v konečném znění, 7. prosince 2009.
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důvěryhodnosti orgánů i „Evropy“ obecně. Nicméně se zdá, že členské státy jsou 
spokojené a záležitosti, která občany tolik znepokojuje, přikládají příliš malou důležitost. 
Odpad není politicky atraktivním tématem.

36. Je potřeba vynaložit značné investice na modernizaci infrastruktury pro nakládání 
s odpady. Nic se nezmění, dokud záležitostem týkajícím se nakládání s odpady nebude 
věnováno více zdrojů. Možná by bylo dobré zvážit například možnost vyčlenit část 
prostředků Fondu soudržnosti nebo jiného přímého financování z Evropské investiční 
banky.

37. Projekty schválené k financování EU by měly být striktně podmíněny nutností shody 
s právními předpisy a požadavky EU, jako je hierarchie nakládání s odpady a cíle 
v oblasti recyklace. Mělo by být uplatněno pečlivé sledování prosazování standardů a 
kontrola výdajových postupů.

38. Úroveň ochrany životního prostředí stanovená rámcovou směrnicí o odpadech je 
ambiciózní. Vzhledem k aktuálním statistikám zveřejněným Eurostatem a k tomu, že řada 
členských států nedodržela lhůtu pro provedení rámcové směrnice o odpadech, je zřejmé, 
že provádění acquis týkajícího se odpadů představuje pro členské státy velkou výzvu.

39. Je potřeba posílit kapacity pro provádění inspekcí a prosazování předpisů na úrovni 
členských států i na úrovni EU. Komise by měla dostat prostředky nezbytné k účinnému 
plnění své role strážce Smlouvy. V oblasti nakládání s odpady je obzvláště důležité, aby 
se Komise zaměřila na systémovější/strukturálnější prodlevy při provádění předpisů, jako 
je nedostatek vhodných sítí zařízení pro nakládání s odpady, nadměrné zřizování skládek 
nebo nedostatečná míra recyklace. Užitečnou roli by v tom mohla hrát také Evropská 
agentura pro životní prostředí, například tím, že bude posuzovat, zda jsou plány 
členských států týkající se nakládání s odpady v souladu s právními předpisy EU.

40. Je potřeba zlepšit dialog s obyvateli dotčených oblastí. Občané musí mít přístup k 
informacím a musí být zavedeny účinné mechanismy pro správní a soudní přezkum. 
Předkladatelé petic by měli být vybízeni, aby plně využívali těchto mechanismů, které 
mohou být efektivnější a účelnější než opatření na úrovni EU, zejména pokud se jedná o 
jednotlivá zařízení.

41. Potenciál dobrých výsledků v sobě obsahuje užší spolupráce mezi orgány členských států 
a Petičním výborem. Je známo, že vnitrostátní orgány mají volnost při rozhodování o 
umístění nakládání s odpady. Pokud jsou obavy předkladatelů petic oprávněné, podpora 
dialogu může bez zbytečného odkladu přinést účinná nápravná opatření v zájmu všech 
zúčastněných stran. 


