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1. Od začiatku 6. volebného obdobia Parlamentu do konca roka 2010 Výbor pre petície 
posúdil 114 petícií týkajúcich sa otázok súvisiacich s odpadovým hospodárstvom. 
V tomto období výbor uskutočnil štyri vyšetrovacie misie zamerané najmä na získanie 
informácií o situácii v oblasti a) Fos-sur-Mer (Francúzsko), kde orgány budovali 
spaľovňu, aby mohli zatvoriť najstaršiu a najväčšiu skládku v Európe, b) Path Head 
(Veľká Británia), kde sa občania obávali prípadného negatívneho vplyvu nedostatočne 
zabezpečenej skládky odpadov na svoje zdravie, ktorá sa nachádzala príliš blízko ich 
obydlí, c) Huelva (Španielsko) v súvislosti s vplyvom veľkého množstva odpadu ako 
vedľajšieho produktu z priemyselného procesu a nakoniec d) Kampánia (Taliansko), 
ktorá má ako región už mnoho rokov problémy s nakladaním s komunálnym odpadom.

2. Najväčší počet petícií sa stále týka otázok životného prostredia a otázky týkajúce sa 
odpadu tvoria ich významnú časť. Otázky nakladania s odpadom sa priamo týkajú 
občanov v celej EÚ; preto petície prichádzajú zo všetkých členských štátov. Väčšina 
otázok (42) sa týkala celkovej organizácie nakladania s komunálnym odpadom. Druhou 
najdôležitejšou skupinou boli otázky týkajúce sa vytvorenia nového riadenia existujúcich 
skládok (37) a tretiu skupinu tvorili otázky vybudovania alebo prevádzky spaľovní (17). 
Všetky tieto otázky sú však často prepojené a kategorizácia petícií je problematická. 

3. S cieľom zlepšiť všeobecné odpadové hospodárstvo bude pravdepodobne potrebné, aby 
verejné orgány v krátkom čase rozšírili existujúce alebo otvorili nové skládky. Budovanie 
spaľovní je tiež legitímnym postupom odstraňovania odpadov (a získavanie energie), 
vyvoláva však odpor zo strany obyvateľov v ich bezprostrednom susedstve. 

4. Petícií týkajúcich sa odstránenia toxického odpadu je menej (12); túto otázku však nie je 
možné úplne oddeliť od nakladania s komunálnym odpadom, lebo separácia týchto dvoch 
typov odpadov nie je vždy dokonalá, čo môže spôsobiť kontamináciu skládok.

5. Zdá sa, že na úrovni EÚ existuje všeobecná dohoda, že vhodný prístup k odpadovému 
hospodárstvu je uprednostniť zníženie množstva odpadu vo všeobecnosti a konkrétne 
toho druhu odpadu, ktorý nie je možné opakovane využiť alebo recyklovať. Cieľom je 
zmeniť hierarchiu odpadu z „likvidácie“ na predchádzanie tvorby odpadov, opakované 
využívanie, recykláciu a získavanie energie z odpadu. Tento prístup je zakotvený 
v rámcovej smernici o odpade1, ktorá sprísňuje a vylepšuje predchádzajúcu smernicu z 
roku 20062. Lehota na transpozíciu smernice o odpade bola stanovená na december 2010. 
Preto veľké znepokojenie vyvoláva skutočnosť, že ju dodržiava iba šesť členských štátov, 
a Európska komisia prijíma aktívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby ju ostatné štáty 
začali rýchlo vykonávať.

6. Spracovanie odpadov je predmetom dvoch smerníc: smernice o skládkach odpadov3

a smernice o spaľovaní odpadov4. Ďalších osem smerníc sa týka rôznych tokov odpadu: 
splaškové kaly5, batérie a akumulátory6, obaly a odpady z obalov1, odpad z ťažobného 

                                               
1 2008/98/ES.
2 2006/12/ES.
3 1999/31/ES.
4 2000/76/ES.
5 75/439/EHS.
6 2006/66/ES.
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priemyslu2, vozidlá po dobe životnosti3, elektrické a elektronické zariadenia4, PCB/PCT5

a odpad z elektrických a elektronických zariadení6.

7. Záverom treba poznamenať, že pri posudzovaní petícií týkajúcich sa odpadu je potrebné 
vziať do úvahy úplný súbor smerníc o hodnotení vplyvu na životné prostredie a verejných 
konzultáciách. Sú to smernice o: posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie7, posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na 
životné prostredie8, prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí9 a smernica, 
ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov 
týkajúcich sa životného prostredia10. Na účely tejto správy a so zreteľom na obsah petícií 
sa analýza zameria na rámcovú smernicu o odpade, smernicu o skládkach odpadov 
a spaľovaní odpadov a súbor smerníc o hodnotení vplyvu na životné prostredie 
a verejných konzultáciách.

Celkové odpadové hospodárstvo

8. Hlavnou zásadou rámcovej smernice o odpade je „povinnosť [členských štátov] nakladať 
s odpadom tak, aby to nemalo negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, 
podpora uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, a to v súlade so zásadou 
,znečisťovateľ platí‘“.

9. Podľa najnovších informácií agentúry Eurostat (2009) je priemerná hmotnosť 
komunálneho odpadu na osobu a rok 513 kg. Zdá sa, že medzi zdravím a množstvom 
vyprodukovaného odpadu existuje korelácia, aj keď nie stála. Pokiaľ ide o ukladanie 
odpadu na skládky, priemerný percentuálny podiel v EÚ je 38 %. Bohatšie krajiny sú 
jasne v dolnej časti stupnice (0 – 5 % BE, DK, DE, NL, AT, SE), kým najmä nové 
členské štáty a niektoré krajiny na pobreží Stredozemného mora ešte stále vo veľkom 
rozsahu ukladajú odpad na skládky, pričom Bulharsko ukladá až 100 % odpadu! Naopak, 
tie isté krajiny, ktoré majú nízku mieru ukladania odpadu na skládky, majú nadpriemernú 
mieru recyklácie (EÚ = 24 %) a spaľovania (EÚ = 20 %), pričom najvyššiu mieru 
recyklácie má Nemecko (48 %) a najvyššiu mieru spaľovania má Švédsko (49 %). 

10. Komisia potvrdzuje túto situáciu: „Aj naďalej sa očakávajú značné rozdiely vo 
vykonávaní a presadzovaní predpisov v jednotlivých členských štátoch, ak sa neprijmú 
dodatočné opatrenia na úrovni EÚ na podporu členských štátov a zabezpečenie 
rovnakých podmienok... Plnenie cieľov EÚ týkajúcich sa zberu, recyklácie a zníženia 
množstva odpadu v skládkach aj naďalej zostáva prioritou a niektoré členské štáty budú 
musieť vyvinúť značné úsilie, aby ciele EÚ dosiahli.“11

                                                                                                                                                  
1 94/62/ES.
2 2006/21/ES.
3 2000/53/ES.
4 2000/96/ES.
5 96/59/ES.
6 2002/95/ES.
7 85/337/EHS.
8 2001/42/ES.
9 2003/4/ES.
10 2003/35/ES.
11 KOM(2011) 13 v konečnom znení.



PE464.930v02-00 4/8 DT\869453SK.doc

SK

11. To vyjadrujú aj petície, keďže najvyšší počet petícií týkajúcich sa všeobecnej organizácie 
odpadového hospodárstva prichádza z Talianska, Grécka, Španielska a Bulharska. 
Občanov znepokojuje prípadný negatívny vplyv na ich zdravie, vyplývajúci 
z nepozbieraných odpadkov na uliciach, zápachu zo skládok, znečistenia vody a ovzdušia 
z nevhodného dočasného alebo konečného ukladania odpadu, nezákonného nakladania 
s priemyselným odpadom atď.

12. Zdá sa, že verejné orgány nemajú situáciu pod kontrolou, občania niekedy nie sú ochotní 
prispieť k riešeniam, vzťah dôvery je narušený a vývoj smeruje k otvorenej konfrontácii 
a ochromeniu činnosti. „... situácia je veľmi problematická, a to na základe mnohých 
faktorov: relatívne vysoká hustota obyvateľstva v regióne (niekoľko miliónov na malom 
území), nízke verejné povedomie o odpadovom hospodárstve a problémy týkajúce sa 
prijatia navrhovaných riešení zo strany verejnosti, oneskorovanie strednodobého 
a dlhodobého plánovania atď. Komisia sa usiluje právnymi opatreniami aj finančnou 
pomocou napraviť situáciu a podporovať vhodné prostriedky na riadenie likvidácie 
pevného odpadu....“1

13. Spravodajca vyjadril znepokojenie nad tým, že na splnenie zákonom stanovených cieľov 
v oblasti recyklácie a predchádzania vzniku odpadov je nevyhnutná účasť občianskej 
spoločnosti, lepšia účasť zainteresovaných strán a vyššie povedomie verejnosti. Všetky 
správy Výboru pre petície, v ktorých sa zisťovali fakty týkajúce sa odpadového 
hospodárstva, sa zmieňujú o nedostatočnej alebo neexistujúcej komunikácii medzi 
občanmi a úradmi, čo takisto potvrdzujú násilné demonštrácie občanov, o ktorých 
informuje tlač.

Skládky odpadov

14. Aj keď je celkovým cieľom odstrániť v blízkej budúcnosti potrebu skládok, existuje tu 
dedičstvo z minulosti a podľa niektorých príslušných orgánov je na riešenie krízových 
situácií z krátkodobého hľadiska nevyhnutné rozšíriť existujúce skládky alebo vytvoriť 
nové. V smernici o skládkach odpadov sa stanovujú parametre na udelenie povolenia na 
prevádzku a spoločné monitorovacie postupy pre etapu prevádzky skládky a pre etapu 
starostlivosti po ukončení prevádzky. Skládky uzatvorené pred transpozíciou tejto 
smernice nepodliehajú jej ustanoveniam. 

15. Kritériá uvedené v smernici sa týkajú polohy, kontroly vôd a riadenia priesakových vôd 
zo skládky, ochrany pôdy a vody, kontroly plynov, škodlivých vplyvov 
a nebezpečenstiev, stability a bariér. Výbor PETI dostal niekoľko petícií, medzi nimi 
najmä tú, ktorá bola dôvodom na vyslanie vyšetrovacej misie do Path Head (Veľká 
Británia) a ktorá sa týkala skládok umiestnených necelých 100 m od najbližších domov, 
ktorých obyvatelia sú postihnutí škodlivým zápachom, vyšším znečistením ovzdušia 
a množiacimi sa škodcami v blízkosti domov; vymedzenie presných požiadaviek na 
zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia však podlieha zásade 
subsidiarity, zakotvenej v zmluvách.

                                               
1 CM814289.doc.
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16. Problémy, ktoré sa v petíciách často uvádzajú, sa týkajú prípadného znečistenia spodných 
vôd, najmä z dôvodu chýbajúcej izolačnej vrstvy pri starších skládkach, ktorá zabraňuje 
presakovaniu do vodonosnej vrstvy, alebo možného poškodenia tejto izolačnej vrstvy, na 
základe ktorého je možné predpokladať presakovanie.

17. Projekty nových skládok sú často spochybnené pre ich plánovanú polohu; predkladatelia 
petícií sa domnievajú, že zasahujú do environmentálne alebo kultúrne chránených oblastí 
alebo že sú na geologicky nestabilnom podklade a príliš blízko zdrojov spodnej/pitnej 
vody. Niekedy je problematické zistiť, či sú uvedené obavy objektívne opodstatnené. 
Takisto môžu byť použité v rámci kampane na protest proti plánovanej polohe skládky 
navrhovanej verejnými orgánmi.

18. Občania často vyjadrujú svoje znepokojenie v procese verejných konzultácií a v rámci 
hodnotenia vplyvu na životné prostredie. Podľa smernice o skládkach odpadov je 
nevyhnutné, aby vnútroštátne orgány vydali povolenie na prevádzku skládky. V prípade, 
že skládka „môže mať významný vplyv na životné prostredie“, je nevyhnutné vykonať 
hodnotenie vplyvu na životné prostredie. Skládky sa riadia prílohou II k smernici, a preto 
podliehajú limitným kritériám, ktoré stanovujú členské štáty. Pokiaľ sú povolenia 
v súlade s parametrami stanovenými v smernici a bolo vykonané hodnotenie vplyvu na 
životné prostredie, Komisia nemá právomoc zasahovať do rozhodnutí prijatých 
vnútroštátnymi orgánmi.

19. Pre občanov je ťažké pochopiť, že EÚ nemôže zasiahnuť, kým celý postup nie je 
ukončený a nie je udelená licencia. Vnímajú to tak, že EÚ môže začať konať, až „keď už 
vznikla škoda“. Súdne konanie je však možné začať už po schválení projektu členským 
štátom.

Spaľovne

20. Povolenia na budovanie spaľovní sú rovnako odmietané ako skládky, zdôrazňujú sa 
obavy zo znečistenia ovzdušia a negatívneho vplyvu na zdravie verejnosti a/alebo 
environmentálne chránené územia. 

21. Je potrebné uznať, že novšie technológie podstatne znížili emisie zo spaľovní. 
V niektorých členských štátoch, najmä v tých, ktoré majú vysokú mieru spaľovania 
odpadov, sa zdá, že obyvatelia prejavujú vyššiu mieru akceptácie, možno na základe 
skutočnosti, že spaľovne vyrábajú teplo alebo elektrický prúd.

22. Uplatňujú sa tie isté zásady: povolenie na vybudovanie podľa smernice o spaľovaní 
odpadov a na základe hodnotenia vplyvu na životné prostredie v rámci zodpovednosti 
vnútroštátnych orgánov.

23. Na vybudovanie spaľovní verejné orgány často vyberajú oblasti, ktorých ovzdušie je už 
veľmi znečistené, a to na základe logiky, že „škoda už vznikla, takže ďalšie znečistenie 
nevadí“. Hľadanie alternatívnych spôsobov likvidácie odpadu a výroby energie 
prostredníctvom získavania metánového plynu zo skládok odpadov sa často zanedbáva.

Správa Komisie o tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadu a jeho 



PE464.930v02-00 6/8 DT\869453SK.doc

SK

recyklovania1

24. V januári 2011 Komisia uverejnila správu, ktorej cieľom bolo zistiť pokrok pri plnení 
úloh z prvého strategického dokumentu o odpadovom hospodárstve2 a prispieť 
k hodnoteniu 6. environmentálneho akčného programu3. 

25. Od roku 2005 Komisia zvýšila podporu – vrátane 4,1 mld. EUR v období rokov 
2005/2006 – s cieľom zlepšiť vykonávanie a presadzovanie acquis EÚ v oblasti 
odpadového hospodárstva na vnútroštátnej úrovni. Koncom roka 2009 však prípady 
porušenia práva týkajúce sa odpadu tvorili 20 % všetkých prípadov porušenia práva 
v oblasti životného prostredia.

26. Hlavnou myšlienkou stratégie Komisie je posudzovanie životného cyklu, ktoré je 
zamerané na výrobok od ťažby zdrojov až po jeho konečnú likvidáciu. V hierarchii 
odpadu je na prvom mieste predchádzanie vzniku odpadu, potom jeho opakované 
využitie, recyklácia, zhodnocovanie a nakoniec likvidácia. Právne predpisy sa 
zjednodušili: napríklad rámcová smernica o odpadoch obsahuje smernice o nebezpečnom 
odpade a o odpadových olejoch a spresnili sa požiadavky týkajúce sa vnútroštátnych 
plánov v oblasti odpadového hospodárstva.

27. Ďalej sa rozvíja politika recyklácie na úrovni EÚ. Rámcová smernica o odpadoch 
zaviedla cieľ 50 % recyklácie komunálneho odpadu, ktorý sa má splniť do roku 2020. 
Nakladanie s biologickým odpadom v EÚ je ešte stále pod optimálnou úrovňou4. 
Pripravuje sa štúdia, ktorá preskúma možnosť stanovenia cieľov v oblasti zberu a/alebo 
recyklácie biologického odpadu. Dôležitým, často zanedbávaným faktorom je 
skutočnosť, že odvetvie recyklácie má potenciál vytvoriť až pol milióna pracovných 
miest.

28. V správe sa konštatuje, že aj keď je možné rozoznať niektoré povzbudivé trendy, stále 
existuje veľký priestor na pokrok. Po prvé, zdôrazňuje sa riadne vykonávanie 
a presadzovanie existujúceho acquis EÚ v oblasti odpadov. Je dôležité odstrániť veľké 
rozdiely medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky. Komisia 
navrhuje podporné opatrenia, očakáva však, že zaostávajúce členské štáty vyvinú 
významné úsilie. To bude možné iba na základe úplnej účasti občianskej spoločnosti 
a ostatných zainteresovaných strán, a podstatného zvýšenia informovanosti verejnosti.

29. V rámci prípravy oznámenia Komisie o vykonávaní právnych predpisov a politiky EÚ 
v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré bude uverejnené v druhej polovici roka 
2011, sa bude klásť dôraz pravdepodobne na význam riadiacich štruktúr podporujúcich 
vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Komisia sa 
domnieva, že jej úlohou je umožniť výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi 
rôznymi zúčastnenými subjektmi. Sudcovia vytvorili sieť zameranú na spoluprácu. Tieto 
príležitosti by mohli využívať ostatní, ako napríklad zákonodarcovia na subštátnej úrovni, 

                                               
1 KOM(2011) 13 v konečnom znení.
2 KOM(2005)0666.
3 Rozhodnutie 1600/2002/ES.
4 KOM(2010)235.
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subjekty vykonávajúce kontrolu a dohľad a subjekty, ktorých úlohou je prijímať 
investičné rozhodnutia.

Agentúra na vykonávanie predpisov v oblasti odpadov

30.V rámci súboru opatrení na podporu vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti 
odpadov Komisia zadala vypracovanie štúdie o uskutočniteľnosti1s cieľom preskúmať 
prínosy a náklady spojené s vytvorením špecializovanej agentúry, ktorej úlohou by bolo 
podporovať členské štáty v ich úsilí o uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti 
odpadov.

31. Zdôraznila tieto problémy:
• viaceré členské štáty nemajú dostatočné kapacity na vykonávanie inšpekcií, kontrol 

a iných činností na riadne presadzovanie právnych predpisov v oblasti odpadov;
• účinnému presadzovaniu prekážajú organizačné problémy, ako napríklad nedostatočná 

koordinácia medzi rôznymi celoštátnymi a regionálnymi orgánmi zodpovednými za 
oblasť odpadov;

• v niektorých členských štátoch sa vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti 
odpadov považuje za nižšiu prioritu, a výsledkom tejto situácie je nedostatočné 
pridelenie zdrojov na ich presadzovanie;

• ďalším problémom je nedostatok technických kapacít na prípravu plánov a programov 
v oblasti odpadového hospodárstva.

32. Výsledkom toho, ako sa uvádza v štúdii, je: vysoká úroveň nedodržania pravidiel, 
nezákonné ukladanie a preprava odpadov, veľký počet sťažností občanov, prípady 
porušenia predpisov riešené na Súdnom dvore EÚ a z toho vyplývajúca nedostatočná 
ochrana verejného zdravia a životného prostredia, ktorá je hlavným cieľom právnych 
predpisov EÚ v oblasti odpadov.

33. V súčasnosti neexistujú právomoci ani zdroje nevyhnutné na riešenie zásadných 
problémov na úrovni EÚ. Na prekonanie európskej krízy v oblasti odpadov sa navrhuje 
vykonať viacero konkrétnych úloh:
• inšpekcie na mieste, kontroly a presadzovanie práva,
• lepšia výmena informácií, zhromažďovanie údajov a usmernenia,
• priame školenie a príprava školiteľov pre vzdelávanie úradníkov členských štátoch 

v oblasti odpadov,
• vytvorenie centra odborných znalostí a excelentnosti.

34. Odporúčané inštitucionálne možnosti zahŕňajú posilnenie zdrojov v Komisii (GR pre 
životné prostredie), Európskej environmentálnej agentúre a Eurostate. Zo strednodobého 
hľadiska sa navrhuje vytvorenie európskej agentúry v oblasti odpadov.

Predbežné závery

                                               
1 Štúdia o uskutočniteľnosti vytvorenia agentúry na vykonávanie predpisov v oblasti odpadov (Study on the 
feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency), revidovaná záverečná správa, 7. december 
2009.
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35. Členské štáty majú na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni hlavnú zodpovednosť za 
vykonávanie právnych predpisov EÚ. Občania často považujú za zodpovednú Európsku 
úniu, tá však nemá prostriedky na presadzovanie právnych predpisov, ktoré prijíma.
S tým súvisí otázka dôveryhodnosti inštitúcií a Európy vo všeobecnosti. Zdalo by sa 
však, že členské štáty sú spokojné a otázke, ktorú občania považujú za veľký problém, 
priraďujú veľmi nízku prioritu. Odpad nie je z politického hľadiska príťažlivou otázkou.

36. Na modernizáciu infraštruktúry odpadového hospodárstva sú nevyhnutné veľké 
investície. Situácia sa nezlepší, kým sa odpadovému hospodárstvu nepridelí viac zdrojov. 
Napríklad by bolo možné posúdiť vyčlenenie prostriedkov z Kohézneho fondu alebo iné
priame financovanie z Európskej investičnej banky.

37. Projekty schválené na financovanie z EÚ by mali byť prísne podmienené dodržiavaním 
právnych predpisov a plnením požiadaviek EÚ, ako napríklad hierarchie odpadového 
hospodárstva a cieľov v oblasti recyklácie. Malo by sa uplatňovať dôkladné 
monitorovanie noriem presadzovania a audit postupov v oblasti výdavkov.

38. Úroveň ochrany životného prostredia stanovená rámcovou smernicou o odpadoch je 
ambiciózna. Nedávne štatistické údaje, ktoré zverejnil Eurostat, a neschopnosť viacerých 
členských štátov dodržať lehotu na transpozíciu rámcovej smernice o odpadoch 
potvrdzujú, že vykonávanie acquis v oblasti odpadov je pre členské štáty veľkou výzvou.

39. Na úrovni členských štátov aj na úrovni EÚ je nevyhnutné posilniť kapacity na kontrolu 
a presadzovanie predpisov. Je potrebné poskytnúť Komisii nevyhnutné zdroje, aby mohla 
účinne vykonávať svoju úlohu ako ochrankyňa zmluvy. V oblasti odpadového 
hospodárstva je mimoriadne dôležité, aby sa Komisia zamerala na 
systémovejšie/štrukturálne nedostatky vo vykonávaní, akými sú napríklad nedostatok 
vhodných sietí zariadení odpadového hospodárstva, nadmerné ukladanie odpadu na 
skládky alebo nedostatočná úroveň recyklácie. Významnú úlohu by mohla zohrať takisto 
Európska environmentálna agentúra, napríklad prostredníctvom posúdenia súladu plánov 
členských štátov v oblasti odpadového hospodárstva s právnymi predpismi EÚ.

40. Je nevyhnutné zlepšiť dialóg s postihnutým obyvateľstvom, zabezpečiť občanom prístup 
k informáciám a zaviesť účinné mechanizmy administratívneho a súdneho preskúmania. 
Je potrebné podporovať predkladateľov petícií, aby plne využili uvedené mechanizmy, 
ktoré môžu byť účinnejšie a vhodnejšie ako opatrenia na úrovni EÚ, najmä pokiaľ ide 
o jednotlivé zariadenia.

41. Dobré výsledky môže priniesť užšia spolupráca medzi orgánmi členských štátov 
a Výborom pre petície. Je zrejmé, že vnútroštátne orgány majú určitú mieru slobody pri 
rozhodovaní o polohe zariadenia odpadového hospodárstva. Ak sú obavy predkladateľov 
petícií opodstatnené, výsledkom dialógu môže byť účinné nápravné opatrenie v záujme 
všetkých zúčastnených strán a bez zbytočného meškania. 


