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1. Od začetka 6. zakonodajnega obdobja Parlamenta (2004) do konca leta 2010 je Odbor za 
peticije obravnaval 114 peticij o vprašanjih, povezanih z ravnanjem z odpadki. V istem 
obdobju je odbor izvedel štiri misije za ugotavljanje dejstev, da bi iz prve roke pridobil 
vtise o stanju v a) kraju Fos-sur-Mer (Francija), kjer so bili organi sredi procesa izgradnje 
sežigalnice z namenom zaprtja najstarejšega in največjega odlagališča v Evropi, b) kraju 
Path Head (Združeno kraljestvo), kjer so bili državljani zaskrbljeni zaradi morebitnega 
negativnega vpliva neustrezno zavarovanega odlagališča, ki se nahaja izredno blizu 
njihovih domov, na njihovo zdravje, c) kraju Huelva (Španija) glede učinka velikih 
količin odpadkov kot stranskega proizvoda industrijskega procesa in d) regiji Campania 
(Italija), ki ima že vrsto let težave z ravnanjem s komunalnimi odpadki.

2. Peticije o okoljskih vprašanjih so vseskozi najštevilčnejše, v okviru teh pa pomembno 
podskupino predstavljajo peticije o odpadkih. Vprašanja ravnanja z odpadki zelo 
neposredno vplivajo na državljane po celotni EU; zato peticije prihajajo iz velikega 
števila držav članic. Glavne teme so bile povezane s celotno organizacijo ravnanja s 
komunalnimi odpadki (42). Druga najpomembnejša tema je bilo odprtje novih ali 
upravljanje obstoječih odlagališč (37), tretja pa izgradnja ali upravljanje sežigalnic (17). 
Zelo pogosto pa so te teme medsebojno povezane in je razvrščanje peticij negotovo. 

3. Za izboljšanje splošnega ravnanja z odpadki bodo morda javni organi morali v 
kratkoročnem obdobju razširiti obstoječa odlagališča ali odpreti nova. Prav tako je tudi 
vzpostavitev sežigalnic legitimen način za odstranjevanje odpadkov (in pridobivanje 
energije), vendar sproža odpor najbolj neposredno prizadetih državljanov v njihovi 
bližini. 

4. Peticij o odlaganju strupenih odpadkov je manj (12), vendar pa vprašanja ne moremo 
popolnoma ločiti od ravnanja s komunalnimi odpadki, saj ločevanje obeh ni vedno 
popolno, kar lahko povzroči kontaminacijo odlagališč.

5. Zdi se, da obstaja splošno soglasje na ravni EU, da je boljši pristop k ravnanju z odpadki 
ta, da se prednost nameni zmanjševanju količin odpadkov na splošno in še zlasti tistih 
odpadkov, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Cilj je, da se hierarhija 
ravnanja z odpadki preusmeri stran od „odstranjevanja“ k preprečevanju, ponovni 
uporabi, recikliranju in pridobivanju energije iz odpadkov. Ta pristop je vključen v 
okvirno direktivo o odpadkih1, ki predstavlja zaostritev in revizijo svoje predhodnice iz 
leta 20062. Rok za prenos direktive je bil december 2010. Zato je prisotna velika 
zaskrbljenost, ker jo je preneslo le šest držav članic; Evropska komisija sprejema aktivne 
ukrepe, s katerimi bi zagotovila, da jo tudi ostale države začnejo nemudoma izvajati.

6. Dve direktivi obravnavata postopke obdelave odpadkov: direktiva o odlagališčih3 in 
direktiva o sežiganju4. Še osem direktiv zadeva različne tokove odpadkov: blato iz 
čistilnih naprav5, baterije in akumulatorje6, embalažo in odpadno embalažo1, rudarske 

                                               
1 2008/98/ES.
2 2006/12/ES.
3 1999/31/ES.
4 2000/76/ES.
5 75/439/EGS.
6 2006/66/ES.
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odpadke2, izrabljena vozila3, električno in elektronsko opremo4, poliklorirane bifenile 
(PCB) in poliklorirane terfenile (PCT)5 ter odpadno elektronsko in električno opremo 
OEEO6.

7. In končno, pri obravnavi peticij o odpadkih nastopita kompleksna mešanica direktiv o 
presoji vplivov na okolje ter javno posvetovanje. To so direktiva o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje7, presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje8, dostopu javnosti do informacij o okolju9 in sodelovanju javnosti 
pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem10. Za namen tega poročila in 
ob upoštevanju vsebine peticij bo analiza osredotočena na okvirno direktivo o odpadkih, 
direktivi o odlagališčih in o sežiganju ter na sklop direktiv o presoji vplivov na okolje in 
javnem posvetovanju.

Splošno ravnanje z odpadki

8. Ključni cilj okvirne direktive o odpadkih je, da države članice sprejmejo „…obveznost 
ravnanja z odpadki brez negativnega vpliva na okolje ali zdravje ljudi, spodbujanje 
upoštevanja hierarhije ravnanja z odpadki ter načelo, da plača povzročitelj obremenitve.“

9. Po zadnjih podatkih Eurostata (2009) je povprečna letna količina komunalnih odpadkov 
na osebo 513 kg. Zdi se, da obstaja povezava med bogastvom in količino proizvedenih 
odpadkov, čeprav ta ni dosledna. Povprečni odstotek odlaganja odpadkov v celotni EU je 
38 %. Pri tem so bogate države očitno na dnu lestvice (0–5 % v BE, DK, DE, NL, AT, 
SE), medtem ko se zlasti nove države članice in nekatere države članice na sredozemski 
obali še vedno v zelo veliki meri poslužujejo odlaganja, Bolgarija kar 100-odstotno! 
Skladno s tem so v državah z nizkimi stopnjami odlaganja odpadkov nadpovprečno 
visoke stopnje recikliranja (EU=24 %) in sežiganja (EU=20 %); Nemčija je z 48 % na 
vrhu lestvice recikliranja, Švedska pa z 49 % na vrhu lestvice sežiganja. 

10. Komisija potrjuje to sliko: „Pričakuje se, da bodo med državami članicami še naprej 
velike razlike pri izvajanju in izvrševanju zakonodaje, razen če ne bodo na ravni EU 
sprejeti dodatni ukrepi za podporo državam članicam in zagotavljanje enakih 
konkurenčnih pogojev …. Skladnost s cilji EU glede zbiranja, recikliranja in 
preusmeritve z odlagališč bo ostala prednostna naloga, nekatere države članice pa si bodo 
morale resno prizadevati za izpolnjevanje teh ciljev EU.“11

11. To se odraža tudi v peticijah, saj največje število peticij, ki zadevajo splošno organizacijo 
ravnanja z odpadki, prihaja iz Italije, Grčije, Španije in Bolgarije. Državljani so 

                                                                                                                                                  
1 94/62/ES.
2 2006/21/ES.
3 2000/53/ES.
4 2002/96/ES.
5 96/59/ES.
6 2002/95/ES.
7 85/337/EGS.
8 2001/42/ES.
9 2003/4/ES.
10 2003/35/ES.
11 KOM(2011)0013 konč.
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zaskrbljeni zaradi morebitnih negativnih vplivov na njihovo zdravje, najsi bo to zaradi 
neodpeljanih odpadkov na ulicah, smradu z odlagališč, strahu pred onesnaženjem 
podtalnice in zraka zaradi neustreznega vmesnega ali končnega skladiščenja odpadkov, 
nezakonitega ravnanja z industrijskimi odpadki itd.

12. Prisoten je občutek, da javni organi položaja nimajo pod nadzorom, državljani se včasih 
niso pripravljeni potruditi, da bi sami prispevali k rešitvi, uničeno je razmerje zaupanja, 
prihaja pa tudi do javnih obračunov in ohromitve ukrepov. „… položaj je še posebej težak 
zaradi številnih dejavnikov: razmeroma velike gostote prebivalcev v regiji (več milijonov 
na majhnem področju), nizke stopnje javne ozaveščenosti glede ravnanja z odpadki in 
posledičnih težav z javnim sprejemanjem predlaganih rešitev, zamud pri srednje- in 
dolgoročnem načrtovanju itd. Komisija tako z zakonskimi ukrepi kot s finančno pomočjo 
poskuša izboljšati stanje in spodbujati primerna sredstva za upravljanje odstranjevanja 
trdnih odpadkov …“.1

13. Poročevalec ugotavlja, da je za izpolnitev zakonsko določenih ciljev recikliranja in 
preprečevanja potrebno aktivno sodelovanje civilne družbe, izboljšano sodelovanje 
zainteresiranih strani in večja ozaveščenost javnosti. Vendar vsa poročila misij za 
ugotavljanje dejstev Odbora za peticije o vprašanjih odpadkov omenjajo slabo ali 
neobstoječo komunikacijo med državljani in organi, na katero kažejo tudi nasilne 
demonstracije državljanov, o katerih poročajo v medijih.

Odlagališča

14. Medtem ko je splošni cilj odpraviti potrebo po odlagališčih v bližnji prihodnosti, obstaja 
dediščina iz preteklosti in včasih, po navedbah zadevnih organov, kratkoročna nujna 
potreba po širitvi obstoječih odlagališč ali odprtju novih v odziv na krizne razmere. 
Direktiva o odlagališčih določa parametre za odobritev obratovalnih dovoljenj in za 
skupne postopke spremljanja v fazah obratovanja in po prenehanju obratovanja. Za 
odlagališča, ki so bila zaprta pred prenosom te direktive, se njene določbe ne uporabljajo. 

15. Merila, našteta v direktivi, se nanašajo na lokacijo, nadzorovanje vode in ravnanje z 
izcedno vodo, varstvo tal in vode, nadziranje plinov, škodljive vplive in nevarnosti, 
stabilnost in ovire. Odbor za peticije je prejel več peticij – zlasti tisto, ki je sprožila misijo 
za ugotavljanje dejstev v kraju Path Head (Združeno kraljestvo) – glede odlagališč, ki od 
najbližjih hiš niso oddaljena več kot 100 m in kjer prebivalstvo trpi zaradi škodljivega 
smradu, povečane onesnaženosti zraka in razmnoževanja škodljivcev v bližini njihovih 
hiš; vendar pa je opredelitev natančnih zahtev, ki bi zagotovile varovanje zdravja ljudi in 
okolja, predmet načela subsidiarnosti, vključenega v Pogodbi.

16. Pogosto izražene skrbi v peticijah o odlagališčih se nanašajo na možnost onesnaženja 
podtalnice, večinoma zato, ker starejša odlagališča morda nimajo tesnilne plasti, ki bi 
preprečevala pronicanje v vodonosnike ali pa se tesnilne plasti zdijo poškodovane in 
vzbujajo sum na pronicanje.

17. Projekti novih odlagališč pogosto naletijo na neodobravanje glede njihove načrtovane 

                                               
1 CM814289.doc.
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lokacije; predlagatelji peticije menijo, da kršijo okoljsko in kulturno zaščitena območja 
ali da so načrtovana na geološko nestabilnem področju in preblizu podtalnici/zalogam 
pitne vode.  Včasih je težko ugotoviti, ali so taki strahovi objektivno utemeljeni. Lahko se 
uporabljajo tudi kot del kampanje za nasprotovanje načrtovanim lokacijam, ki jih 
predlagajo javni organi.

18. Državljani v postopku javnega posvetovanja in pri presoji vplivov na okolje pogosto 
izražajo svojo zaskrbljenost. V skladu z direktivo o odlagališčih morajo nacionalni organi 
izdati dovoljenje za obratovanje odlagališča. Če obstaja verjetnost, da bo odlagališče 
„pomembno vplivalo na okolje“, je potrebna presoja vplivov na okolje. Odlagališča 
spadajo pod prilogo II direktive, zato se zanje uporabljajo pragovi, ki jih določijo države 
članice. Dokler so dovoljenja skladna s parametri, določenimi v direktivi, in je bila 
izvedena presoja vplivov na okolje, Komisija nima pristojnosti, da bi se vmešavala v 
odločitve nacionalnih organov.

19. Državljani težko razumejo, da EU ne more posredovati, dokler ni celoten postopek 
zaključen in licenca podeljena. Prisoten je občutek, da se EU lahko vključi šele „ko je že 
povzročena škoda“. Vendar se pravni postopki lahko začnejo šele potem, ko države 
članice projekt potrdijo.

Sežigalnice

20. Dovoljenja za odprtje sežigalnic so sprejeta s podobnim odporom kot odlagališča, pri 
čemer se poudarja strah pred onesnaževanjem zraka in negativnimi vplivi na javno 
zdravje in/ali okoljsko zaščitena območja. 

21. Treba bi bilo priznati, da so se z novejšimi tehnologijami izpusti iz sežigalnic občutno 
zmanjšali. V nekaterih državah članicah – zlasti v tistih z visokimi stopnjami sežiganja 
odpadkov – se zdi, da lokalno prebivalstvo to sprejema v večji meri, morda zaradi zavesti 
o proizvedeni toploti ali energiji v sežigalnicah.

22. Uporabljajo se enaka načela: dovoljenje za odprtje v skladu z direktivo o sežiganju in 
presojo vplivov na okolje v pristojnosti nacionalnih organov.

23. Javni organi za odprtje sežigalnic pogosto izberejo območja, ki že trpijo zaradi močne 
onesnaženosti zraka, in sicer na podlagi logike, da „je bila škoda že narejena in še večje 
onesnaževanje ne bo ničesar spremenilo“. Preučevanje drugih načinov odstranjevanja 
odpadkov in proizvodnje energije z metanizacijo se pogosto zanemarja.

Poročilo Komisije o tematski strategiji o preprečevanju in recikliranju odpadkov 1

24. Komisija je meseca januarja 2011 objavila poročilo, da bi predstavila napredek pri 
uresničevanju prvega dokumenta o strategiji ravnanja z odpadki2 in ugotovitve vključila v 
oceno šestega okoljskega akcijskega programa3. 

                                               
1 KOM(2011)0013 konč.
2 KOM(2005)0666.
3 Sklep 1600/2002/ES.
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25. Od leta 2005 je Komisija okrepila podporo – vključno z 4,1 milijardami EUR v letih 
2005/2006 – za izboljšanje izvajanja in izvrševanja pravnega reda EU na področju 
odpadkov na nacionalni ravni. Vendar pa so ob koncu leta 2009 primeri kršitev, 
povezanih z odpadki, predstavljali 20 % vseh okoljskih kršitev.

26. Ključna za strategijo Komisije je zamisel o konceptu življenjskega cikla, ki na izdelek 
gleda od pridobivanja virov pa do dokončne odstranitve. Hierarhija ravnanja z odpadki 
daje prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, sledijo ponovna uporaba, recikliranje, 
predelava, odlaganje pa predstavlja zadnjo možnost. Zakonodaja je bila poenostavljena: 
tako na primer okvirna direktiva o odpadkih vključuje direktivi o nevarnih odpadkih in 
odpadnih oljih, zahteve za nacionalne načrte ravnanja z odpadki pa so bile 
poenostavljene.

27. Politika recikliranja na ravni EU se razvija. Z okvirno direktivo o odpadkih je bil določen 
cilj 50-odstotnega recikliranja komunalnih odpadkov do leta 2020. Ravnanje z biološkimi 
odpadki v EU še vedno ni optimalno.1 Izvaja se študija, ki bo preučila možnost določitve 
ciljev za zbiranje bioloških odpadkov in/ali recikliranje. Pomemben dejavnik, ki se
pogosto zanemarja, je, da bi panoga recikliranja lahko zagotovila do pol milijona 
delovnih mest!

28. Poročilo se zaključuje s sklepom, da, medtem ko je mogoče razločiti nekatera spodbudna 
gibanja, obstaja še precej možnosti za napredek. Poudarek je na pravilnem izvajanju in 
izvrševanju obstoječega pravnega reda EU na področju odpadkov. Nujno je treba 
odpraviti velike razlike med državami članicami, če naj se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji.  Komisija predlaga podporne ukrepe, vendar pričakuje okrepljena prizadevanja 
držav članic, ki so zaostale. To ne bo mogoče brez polnega sodelovanja civilne družbe in 
drugih zainteresiranih strani ter bistveno večje javne ozaveščenosti.

29. Pri pripravi sporočila Komisije o izvajanju okoljske zakonodaje in politike EU, ki bo 
objavljeno v drugi polovici leta 2011, bo poudarek najverjetneje na pomenu struktur 
upravljanja, ki podpirajo izvajanje okoljske zakonodaje EU. Komisija meni, da je njena 
vloga olajševanje izmenjave izkušenj in dobrih praks med različnimi udeleženimi akterji. 
Sodniki so se organizirali v omrežje za sodelovanje. Od takih dogovorov pa bi lahko 
imeli korist tudi drugi, kot so zakonodajalci na podnacionalni ravni, tisti, ki imajo vlogo 
pri inšpekciji in nadzoru, ali tisti, ki imajo vlogo pri odločanju o naložbah.

Agencija za izvajanje zakonodaje o odpadkih

30. Kot del svežnja ukrepov za krepitev izvajanja zakonodaje EU o odpadkih je Komisija 
naročila študijo izvedljivosti2, s katero naj bi preučili koristi in stroške ustanovitve 
posebne agencije za podporo državam članicam pri njihovih prizadevanjih za uporabo 
zakonodaje EU o odpadkih.

                                               
1 KOM/2010/235.
2 Študija o izvedljivosti ustanovitve Agencije za izvajanje zakonodaje o odpadkih, spremenjeno končno poročilo, 
7. december 2009.
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31. Izpostavljene so bile naslednje težave:
• mnogim državam članicam manjkajo zadostne zmogljivosti za inšpekcijo, nadzor in 

druge ukrepe za pravilno izvrševanje zakonodaje o odpadkih;
• organizacijske težave, na primer slabo usklajevanje med različnimi nacionalnimi in 

podnacionalnimi organi s pristojnostmi na področju odpadkov, ovirajo učinkovito 
izvrševanje;

• v nekaterih državah članicah se izvajanje zakonodaje EU o odpadkih obravnava kot 
nepomembno, posledica pa so nezadostna sredstva za izvrševanje;

• še ena težava je pomanjkanje tehničnih zmogljivosti za pripravo načrtov in programov 
ravnanja z odpadki.

32. Študija se nadaljuje z ugotovitvijo, da so posledice: visoka stopnja neizpolnjevanja 
zahtev, nezakonito odlaganje in pošiljke odpadkov, veliko število pritožb državljanov, 
primeri kršitev pred Sodiščem Evropske unije ter posledično neuspešno varovanje 
javnega zdravja in okolja, kar je osnovni cilj zakonodaje EU na področju odpadkov.

33. Trenutno ni potrebnih pristojnosti in sredstev za reševanje težav na ravni EU. Predlaganih 
je več konkretnih nalog za odpravo krize EU na področju odpadkov:
• inšpekcije, nadzor in izvrševanje na terenu;
• izboljšana izmenjava informacij, zbiranje podatkov in vodenje;
• neposredno usposabljanje in usposabljanje nosilcev usposabljanja za uradnike držav 

članic v sektorju odpadkov;
• oblikovanje centra strokovnega znanja in odličnosti.

34. Priporočene institucionalne možnosti so krepitev virov v Komisiji (GD okolje), Evropski 
agenciji za okolje in Eurostatu. V srednjeročnem obdobju se predlaga oblikovanje 
Agencije EU za odpadke.

Predhodne ugotovitve

35. Države članice – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni – nosijo glavno odgovornost 
za izvajanje zakonodaje EU. EU je pogosto odgovorna pred državljani, vendar pa nima 
vzvodov za izvrševanje zakonodaje, ki jo sprejme.  Zato se pojavlja vprašanje 
verodostojnosti institucij in „Evrope“ na splošno. Vendar pa se zdi, da so države članice 
samozadovoljne in vprašanju, ki državljanom predstavlja veliko skrb, namenjajo veliko 
premalo pozornosti.  Odpadki niso privlačna politična tema.

36. Potrebna so velika vlaganja za nadgradnjo infrastrukture za ravnanje z odpadki. Nič se ne 
bo zgodilo, če ne bo za ravnanje z odpadki namenjenih več sredstev. Mogoče bi lahko 
razmislili o namenitvi deleža kohezijskih sredstev ali drugega neposrednega financiranja, 
na primer iz Evropske investicijske banke.

37. Projekti, odobreni za financiranje EU, bi morali biti strogo pogojeni s skladnostjo z 
zakonodajo in zahtevami EU, na primer s cilji hierarhije ravnanja z odpadki in 
recikliranja. Uporabiti bi bilo treba natančno spremljanje standardov izvrševanja in 
revizijo postopkov odhodkov.

38. Raven varstva okolja, ki jo določa okvirna direktiva o odpadkih, je ambiciozna. Zadnje 
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statistike, ki jih je objavil Eurostat, ter nespoštovanje roka za prenos okvirne direktive o 
odpadkih s strani številnih držav članic pa kažejo, da je izvajanje pravnega reda na 
področju odpadkov za države članice velik izziv.

39. Zmogljivosti za inšpekcijo in izvrševanje je treba okrepiti na ravni držav članic in na 
ravni EU. Komisiji je treba zagotoviti sredstva, ki jih potrebuje za učinkovito izvajanje 
svoje vloge kot varuhinje Pogodbe. Na področju ravnanja z odpadki je zlasti pomembno, 
da se Komisija osredotoči na bolj sistematične/strukturne pomanjkljivosti pri izvajanju, 
na primer na pomanjkanje primernih omrežij zmogljivosti za ravnanje z odpadki, 
prekomerno zanašanje na odlaganje odpadkov in nizke stopnje recikliranja. Tudi 
Evropska agencija za okolje bi lahko igrala koristno vlogo, na primer z oceno skladnosti 
načrtov ravnanja z odpadki držav članic z zakonodajo EU.

40. Dialog s prizadetim prebivalstvom je treba izboljšati in državljani morajo imeti dostop do 
informacij, na voljo pa morajo biti učinkoviti mehanizmi za upravno in sodno presojo. 
Predlagatelje peticije je treba spodbujati, naj v celoti izkoristijo te mehanizme, ki so 
morda učinkovitejši in primernejši od ukrepov na ravni EU, zlasti kadar gre za 
posamezne zmogljivosti.

41. Tesnejše sodelovanje med organi držav članic in Odborom za peticije lahko prinese 
pozitivne rezultate. Priznava se, da imajo nacionalni organi pri odločanju o lokaciji 
ravnanja z odpadki diskrecijsko pravico. Če so skrbi predlagateljev peticije upravičene, 
lahko olajšanje dialoga prinese učinkovite ukrepe za odpravljanje težav, ki so v interesu 
vseh vpletenih strani, brez nepotrebnega odlašanja. 


