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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o otázkách vznesených předkladateli petic v souvislosti s uplatňováním směrnice 
o nakládání s odpady a souvisejících směrnic v členských státech Evropské unie
(2011/2038(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na petiční právo zakotvené v článku 227 SFEU,

– s ohledem na zaslané petice, které tvoří přílohu tohoto návrhu,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES1 ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/31/ES2 ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů,

– s ohledem na směrnici 2000/76/ES3 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 
2000 o spalování odpadů,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES4 ze dne 27. června 
2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES5 ze dne 28. ledna 2003 
o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 
90/313/EHS,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES6 ze dne 26. května 
2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se 
životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast 
veřejnosti a přístup k právní ochraně,

– s ohledem na Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 
a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí (Aarhus, Dánsko, dne 25. 
června 1998),

– s ohledem na odbornou studii o hlavních problémech a osvědčených postupech v oblasti 
nakládání s odpady v Evropě z července 2011,

– s ohledem na čl. 202 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Petičního výboru (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že v období 2004–2010 obdržel Petiční výbor 114 petic prohlášených 
                                               
1 Úř. věst. L312/3, 22.11.2008.
2 Úř. věst. L 182/4, 16.7.1999.
3 Úř. věst. L 332/91, 28.12.2000.
4 Úř. věst. L 197/30, 21.7.2001.
5 Úř. věst. L 41/26, 14.2.2003.
6 Úř. věst. L 156/17, 25.6.2003.
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za přípustné, které pojednávají o porušení tohoto právního rámce, a to z následujících 
členských států: Itálie, Řecko, Francie, Španělsko, Irsko (více než 10 petic), Bulharsko, 
Spojené království, Polsko, Rumunsko, Německo (3–10 petic), Rakousko, Maďarsko, 
Litva, Malta, Portugalsko a Slovensko (každý stát 1 petici),

B. vzhledem k tomu, že Petiční výbor vypracoval pět zpráv o vyšetřovacích misích, které 
byly uspořádány na základě petic o odpadech a směřovaly do Irska1, do města Fos-sur-
Mer (Francie)2, na skládku v Path Head (Spojené království)3, do italského regionu 
Kampánie4 a do města Huelva (Španělsko)5,

C. vzhledem k tomu, že petice v oblasti životního prostředí stále tvoří hlavní skupinu 
předložených petic, že petice o odpadech jsou její významnou podskupinou a že obavy 
z odpadu se přímo dotýkají občanů v celé EU, především pokud jde o postup povolování 
nových zařízení pro nakládání s odpady nebo provoz již existujících zařízení a následně 
o celkové nakládání s odpady, 

D. vzhledem k tomu, že velká většina petic o odpadu se týká zařízení pro nakládání s odpady, 
přičemž 40 % se zabývá postupem povolování nových zařízení, dalších 40 % se zmiňuje 
o činnosti již existujících zařízení, z čehož se 75 % týká skládek a 25 % spaloven, 
a zbývající petice hovoří o problémech celkového nakládání s odpady,

E. vzhledem k tomu, že z nejnovějších údajů Eurostatu (2009) vyplývá, že občané EU 
produkují v průměru 513 kg odpadu za rok, přičemž řada nových členských států je 
hluboko pod průměrem a většina průmyslově vyspělých zemí je naopak v čele,

F. vzhledem k tomu, že státy, které produkují největší množství odpadu, zároveň v největší 
míře recyklují, kompostují a ze spalování odpadů vyrábějí energii, a tudíž se v počtu 
skládek blíží nule, nebo jí jíž dosáhly, ale členské státy, které v průměru vyprodukují
nejméně odpadu, zaujímají přední místa v počtu skládek a vykazují mnohem nižší míru 
recyklace, a dokonce i spalování,

G. vzhledem k tomu, že směrnice 2008/98/ES o odpadech (rámcová směrnice o odpadech)6

stanovuje opatření určená k ochraně životního prostředí a lidského zdraví, která spočívají 
v předcházení nepříznivým vlivům vzniku odpadů a nakládání s nimi, v omezování  
celkového dopadu využívání zdrojů a ve zlepšování účinnosti tohoto využívání, a že 
občanům EU je prospěšná v oblasti zdraví a blahobytu a zároveň přináší ekologicky 
udržitelný způsob nakládání s odpady,

H. vzhledem k tomu, že strategie nakládání s odpady musí být v souladu s rámcovou 
směrnicí o odpadech a zaručit, že veškerý odpad bude sesbírán a přepraven do sítě 
odpovídajících zařízení pro zpracování odpadů, kde se využije a nakonec odstraní, 
k čemuž musí patřit opatření zaměřená na omezení vzniku odpadů u zdroje,

                                               
1 DT 682330.
2 DT 745784.
3 DT 778722.
4 DT 833560 + B7-0073/2011.
5 DT 820406.
6 2008/98/ES.
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I. vzhledem k tomu, že lhůta pro uplatnění rámcové směrnice o odpadech uplynula 
v prosinci  2010, avšak pouze šest členských států ji dodrželo, a že Komise přijímá aktivní 
opatření, jimiž hodlá zajistit, aby zbývající státy dokončily uplatňování a bezodkladně 
zahájily provádění,

J. vzhledem k tomu, že odpad z domácností by se měl zpracovávat v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady, která podle článku 4 rámcové směrnice o odpadech vychází 
od předcházení a omezení vzniku odpadu, přes opětovné použití, recyklaci a další využití 
(např. energetické) po odstranění,

K. vzhledem k tomu, že účinné využívání zdrojů v Evropě je jedním z hlavních cílů Strategie 
Evropa 2020 a že rámcová směrnice o odpadech zavedla cíl 50% recyklace komunálního 
odpadu, který má být do roku 2020 ve všech členských státech splněn,

L. vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo vytvořit plán pro nakládání s odpadem 
v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a že hlavními příčinami tohoto stavu jsou 
nedostatek finančních prostředků a neúčinné administrativní postupy, 

M. vzhledem k tomu, že důležitým a často opomíjeným faktorem je skutečnost, že odvětví 
recyklace skýtá potenciál až půl milionu pracovních míst, jelikož některé druhy odpadů 
představují výrobní zdroje a mohou přispět ke zlepšení udržitelnosti životního prostředí,

N. vzhledem k tomu, že nakládání s biologickým odpadem je v EU stále ještě v plenkách a že 
je třeba rozvinout stávající legislativní nástroje a zefektivnit techniky,

O. vzhledem k tomu, že prioritou musí nadále zůstat plnění cílů, které si EU stanovila pro 
sběr, recyklaci a zabránění ukládání odpadu na skládky,

P. vzhledem k tomu, že za provádění právních předpisů EU – na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni – nesou hlavní odpovědnost členské státy a že občané připisují 
odpovědnost za zajištění provádění odpadové politiky Evropské unii, která však nemá 
dostatečné prostředky k vymáhání právních předpisů,

Q. vzhledem k tomu, že v peticích občané vyjadřují názor, že orgány veřejné správy nemají 
situaci pod kontrolou, nejsou vždy připraveny vyvinout potřebné úsilí o nalezení řešení, 
vztah důvěry je narušen a že současný stav směřuje k otevřené konfrontaci a ochromení 
zamezujícímu provedení dalších kroků,

R. vzhledem k tomu, že nedávno vydaná studie1, která byla zadána Komisí s cílem zjistit 
proveditelnost vytvoření Agentury pro provádění právních předpisů o odpadech,  
poukázala na to, že řada členských států nemá dostatečné kapacity na přípravu plánů 
nakládání s odpady, na inspekce, kontroly a na další činnosti související s řádným 
prosazováním právních předpisů o odpadech,

S. vzhledem k tomu, že studie rovněž odhaluje vysokou míru nesouladu s předpisy, nelegální 
skladování a přepravu odpadů, velký počet stížností občanů a soudních řízení u 

                                               
1 Studie proveditelnosti vytvoření Agentury pro provádění právních předpisů o odpadech, revidovaná zpráva 
v konečném znění, 7. prosince 2009.
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Evropského soudního dvora pro nesplnění povinnosti, v důsledku čehož není plněn 
všeobecný cíl právních předpisů EU o odpadech, jímž je ochrana veřejného zdraví 
a životního prostředí,

T. vzhledem k tomu, že stávající monitorovací a kontrolní postupy, které mají zajistit, aby 
odpad z domácností neobsahoval toxický odpad, nejsou vždy účinné nebo neexistují 
vůbec, a že to vede ke kontaminaci skládek a spaloven; vzhledem k tomu, že odstraňování 
toxického odpadu spalováním v zařízeních určených ke spalování odpadu z domácností je 
bezpodmínečně zakázáno a že je nutné tuto skutečnost zdůraznit,

U. vzhledem k tomu, že podrobnou analýzou petic lze potvrdit, že právní předpisy pro 
funkční a ekologicky šetrné nakládání s odpady již z velké části existují a že hlavní 
problémy se týkají provádění a prosazování, neboť 95 % petic se týká selhání vlády v této 
oblasti na místní nebo regionální úrovni,

V. vzhledem k tomu, že jednou z rozhodujících příčin tohoto stavu je  nedostatek informací,  
administrativních kapacit a finančních a dalších zdrojů na místní úrovni,

W. vzhledem k tomu, že Komise zvýšila podporu – včetně 4,1 miliardy EUR v letech 
2005/2006 – na zlepšení provádění a prosazování acquis EU v oblasti nakládání s odpady 
na úrovni členských států; avšak vzhledem k tomu, že na konci roku 2009 představovaly 
případy nesplnění povinnosti související s nakládáním s odpady 20 % všech případů 
nesplnění povinnosti v oblasti životního prostředí,

X. vzhledem k tomu, že cena za špatné nakládání s odpady je vysoká a že převoz odpadu 
z jednoho regionu do druhého je velmi drahý (v jednom konkrétním případě se vzniklé 
dodatečné náklady odhadují na 1,1 miliard EUR),

Y. vzhledem k tomu, že provádění právních předpisů v oblasti odpadů je v EU sice 
všeobecnou odpovědností, nicméně 60 % odpadů z domácností a 75 % odpadů z podniků 
zpracovávají soukromé a nadnárodní společnosti a jejich roční obrat je 75 miliard EUR1,

Z. vzhledem k tomu, že zakládání nových skládek a spaloven spadá pod přílohu I odst. 9 
směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí2 a že je nutné tyto záměry posoudit  
podle čl. 4 odst. 1 nebo alespoň podle čl. 4 odst. 2, spadá-li skládka pod přílohu II odst. 11 
písm.b),

AA. vzhledem k tomu, že povolení pro provoz skládek spadají pod přílohu II směrnice 
o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud by „mohly mít závažný vliv na životní 
prostředí“ a podléhají kritériím pro maximální hodnoty stanoveným členskými státy,

AB. vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 4 směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí 
stanoví, že „dotčená veřejnost musí dostat včasné a účinné možnosti účastnit se 
rozhodovacích řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za tím 
účelem právo vyjádřit své připomínky a stanoviska příslušnému orgánu nebo orgánům 

                                               
1 „Bruselská deklarace“ Evropské federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí, 
15. února 2011.
2 85/337/EHS.
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v době, kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, tedy před učiněním rozhodnutí 
o žádosti o povolení“,

AC. vzhledem k tomu, že směrnice EU a Aarhuská úmluva se konkrétně zmiňují o přístupu 
k informacím a o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí,

AD. vzhledem k tomu, že řada petic poukazuje na to, že postup povolování zařízení pro 
nakládání s odpady nebyl plně v souladu s právními předpisy EU, především co se týče 
směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a konzultací s veřejností,

AE. vzhledem k tomu, že jsou-li vydána povolení v souladu s parametry stanovenými ve 
směrnici a pokud byla provedena směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, 
Komise nemá pravomoc zasahovat do rozhodnutí vnitrostátních orgánů; vzhledem k tomu, 
že však některé členské státy před udělením povolení k výstavbě nebo  rozšíření skládky 
nebo k výstavbě spalovny řádně neprovedly směrnici o posuzování vlivů na životní 
prostředí,

AF. vzhledem k tomu, že soudní řízení může být zahájeno až poté, co je projekt schválen 
členskými státy; vzhledem k tomu, že občané jen těžko chápou, že EU nemůže zasáhnout, 
dokud není celý proces ukončen a uděleno povolení,

AG. vzhledem k tomu, že občané často dávají své obavy najevo v průběhu veřejných 
konzultací a v rámci posouzení vlivů na životní prostředí,

AH. vzhledem k tomu, že předkladatelé petic protestují proti plánovanému umístění 
nových skládek, jelikož se domnívají, že tyto projekty zasahují do environmentálně nebo 
kulturně chráněných zón, což dokládají petice proti plánu vytvořit novou skládku 
v italském národním parku Vesuvius,

AI. vzhledem k tomu, že se občané obávají negativního dopadu na své zdraví a blahobyt, což 
může částečně vysvětlit některé prvky kampaní zaměřených proti navrhovaným plánům 
veřejných orgánů na umístění spaloven a nových skládek,

AJ. vzhledem k tomu, že směrnice o skládkách odpadů stanovuje parametry pro udělování 
povolení k provozu a pro společné kontrolní postupy v průběhu provozní fáze 
a následných opatření a vzhledem k tomu, se ustanovení této směrnice se nevztahují na 
skládky uzavřené před provedením této směrnice; vzhledem k tomu, že 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,

AK. vzhledem k tomu, že výbor PETI obdržel několik peticí – především tu, jež vedla k 
uskutečnění vyšetřovací mise do Path Head (Spojené království) – týkajících se  skládek, 
které se nacházejí v těsné blízkosti nejbližších domů a kde je obyvatelstvo postiženo velmi 
nepříjemným zápachem, zvýšeným znečištěním ovzduší a šířením škůdců v blízkosti 
jejich domů; vzhledem k tomu, že v právních předpisech EU však nejsou stanovena 
podrobnější kritéria pro vzdálenost skládek od domácností, škol a nemocnic, a tudíž 
přesná pravidla pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí podléhají zásadě 
subsidiarity, jak je zakotvena ve smlouvách,
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AL. vzhledem k tomu, že v peticích týkajících se skládek se často objevují obavy 
z možného znečištění podzemních vod, což je zapříčiněno tím, že starší skládky nemusí 
vždy mít ochranu proti průsakům do akviferů, že se tato ochrana zdá být poškozená a budí 
podezření z možných průsaků a nebo že se nachází na geologicky nestabilní půdě či příliš 
blízko zásobám podzemní/pitné vody,

AM. vzhledem k tomu, že podle údajů Komise bylo od roku 2001 zahájeno 177 řízení pro 
neplnění povinností uložených směrnicí o skládkách odpadů a že nejnovější soupis odhalil 
minimálně 619 černých skládek v celé EU,

AN. vzhledem k tomu, že petice a stížnosti podané Komisi dokládají existenci velkého 
počtu černých skládek, které fungují bez povolení, nicméně jejich přesný počet není kvůli 
nedostatečnému monitorování znám,

AO. vzhledem k tomu, že skládkování by mělo být zvažováno jako poslední možné řešení 
a že je třeba to stále připomínat; vzhledem k tomu, že v členských státech, které zaostaly 
v oblasti předcházení vzniku odpadu, jeho opětovného používání a recyklace, může být 
vyvíjen na veřejné orgány tlak, aby s cílem odstranit odpad rozšiřovaly stávající – ačkoli 
nevyhovující – skládky nebo v krátké časové lhůtě vytvářely nové,

AP. vzhledem k tomu, že ve státech, o nichž panuje názor, že ve vysoké míře dodržují 
požadavky rámcové směrnice o odpadech, je využívání spaloven velmi dobře zavedeno, 
přijímáno občany a současně z něj lze vyrobit energii, ačkoli má v hierarchii způsobů 
nakládání s odpady nízkou pozici, a vzhledem k tomu, že státy, které se dosud pro 
spalování nerozhodly, to mohou považovat za nezbytný a přínosný způsob, jímž se budou 
moci vypořádat s nahromaděným nezpracovaným odpadem,

AQ. vzhledem k tomu, že k tomu se lze uchýlit pouze pod podmínkou, že budou zavedeny 
přísné kontroly a budou dodržovány příslušné právní předpisy EU, jelikož podobná 
opatření mohou vyvolat pochopitelný odpor obyvatelstva v nejbližším okolí, které tím 
bude bezprostředně zasaženo a obává se o své zdraví,

AR. vzhledem k tomu, že je nutné vzít v úvahu skutečnost, že díky nejnovějším 
technologiím došlo k výraznému snížení emisí ze spaloven; vzhledem k tomu, 
že v některých členských státech – zejména tam, kde je odpad spalován ve velké míře –
místní obyvatelé spalovny lépe přijímají, zřejmě kvůli povědomí o jejich využití pro 
výrobu tepla nebo elektřiny a rovněž díky transparentnosti a dostupnosti informací o jejich 
fungování,

AS. vzhledem k tomu, že povolení k výstavbě spaloven vzbuzuje podobný odpor jako 
zakládání skládek, z podobných důvodů a s důrazem na obavy ze znečištění ovzduší a na 
negativní dopad na veřejné zdraví a/nebo chráněná území,

AT. vzhledem k tomu, že orgány veřejné správy pro výstavbu spaloven často volí oblasti, 
které se již potýkají s velkým znečištěním ovzduší, a s ohledem na to, že nelze přehlížet 
kumulativní účinky na zdraví obyvatel této oblasti a že často je opomíjena možnost 
prozkoumat alternativní způsoby likvidace odpadů a výroby energie prostřednictvím 
anaerobní digesce,



PR\871564CS.doc 9/15 PE467.312v01-00

CS

AU. vzhledem k tomu, že chceme-li splnit předpisy dané cíle v oblasti recyklace 
a prevence, je nezbytné zajistit aktivní účast občanské společnosti, lepší účast 
zainteresovaných stran a zvýšit veřejné povědomí,

AV. vzhledem k tomu, že všechny zprávy z vyšetřovacích misí Petičního výboru 
v souvislosti s problematikou odpadů odhalují, že obyvatelé a úřady mezi sebou špatně 
komunikují, nebo nekomunikují vůbec, což v některých případech dokládají i násilné 
demonstrace občanů uváděné v tisku,

AW. vzhledem k tomu, že je nutné úplné zapojení občanské společnosti a všech dalších 
zúčastněných stran a rovněž výrazné posílení povědomí veřejnosti,

AX. vzhledem k tomu, že Petiční výbor nemá pravomoc, co se týče prevence či 
prosazování práva, může však hájit zájmy občanů tím, že bude spolupracovat 
s příslušnými orgány na hledání řešení či na objasnění problémů, které se v peticích 
objevují,

1. vyzývá členské státy, aby neprodleně provedly rámcovou směrnici o odpadech a zajistily 
bezpodmínečné dodržení všech požadavků, zejména v oblasti vytváření a realizace 
ucelených plánů nakládání s odpady;

2. naléhavě vyzývá členské státy, aby urychlily zavádění moderní strategie nakládání 
s odpady v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech;

3. vyzývá veřejné orgány, aby připustily skutečnost, že k zavedení strategií nakládání 
s odpady, ke zřízení infrastruktur a k výstavbě zařízení je ve většině členských nutné 
učinit rozsáhlé investice, a domnívá se, že by měly zvážit možnost k tomuto účelu 
vyčlenit určitou část prostředků z fondu soudržnosti nebo usilovat o přímou finanční 
podporu z Evropské investiční banky;

4. domnívá se, že je nutné na úrovni členských států a na úrovni EU posílit kontroly na místě 
a kapacity pro prosazování, díky čemuž bude možné zajistit lepší dodržování právních 
předpisů o odpadech, a vyzývá proto členské státy, aby rozšířily své kapacity v oblasti 
kontroly, sledování a dalších činností na všech úrovních nakládání s odpady, a mohly tak 
lépe prosazovat právní předpisy o odpadech;

5. žádá, aby příslušné orgány měly k dispozici podrobnější pokyny a byla jim poskytnuta 
pomoc se správným prováděním acquis EU v oblasti nakládání s odpady, poznamenává 
však, že na evropské úrovni nyní nejsou dostupné dostačující prostředky; domnívá se 
tedy, že by bylo vhodné zavést doplňující opatření v oblasti financí a administrativy, které 
úředníkům v odvětví odpadů zajistí jasnější pokyny a lepší možnosti vzdělávání;

6. vyzývá Komisi, aby se při posuzování, jakým způsobem členské státy provádějí směrnice 
v oblasti odpadů, více zaměřila na systémové nedostatky, jako jsou nepostačující sítě 
zařízení pro nakládání s odpady, nadměrné zřizování skládek nebo nízká míra recyklace;

7. domnívá se, že zřízení nové Agentury EU pro provádění právních předpisů o odpadech 
není žádoucí a zastává názor, že stávající institucionální struktura na úrovni EU –
založená na tom, že GŘ Komise pro životní prostředí a Evropská agentura pro životní 
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prostředí plní úlohu center odborných znalostí a kvality – je z hlediska nákladů 
efektivnější, ačkoli je třeba jejich postavení posílit, aby mohly zajišťovat aktivnější dohled 
a prosazování;

8. domnívá se, že Evropská agentura pro životní prostředí by mohla v tomto procesu pomoci 
a konstruktivně se na něm podílet tím, že bude podávat zprávy o tom, jaké strategie 
nakládání s odpadem členské státy zavádějí, a odhalovat nedostatky, co se týče souladu 
plánů nakládání s odpady jednotlivých členských států s právními předpisy EU;

9. zastává názor, že užší spolupráce orgánů na místní a regionální úrovni může přinést 
pozitivní výsledky v podobě rozpoznávání modelů osvědčených postupů; poznamenává, 
že Výbor regionů, organizace Municipal Waste Europe a Evropská federace pro nakládání 
s odpady a službami pro ochranu životního prostředí (FEAD) by k výměnám osvědčených 
postupů mohly významněji přispět a pomoci k budování důvěry mezi obyvateli, 
postiženými uplatňováním základního stupně odpadové politiky;

10. vyzývá členské státy, které čelí rozsáhlé krizi v této oblasti, aby vzaly na vědomí 
skutečnost, že účinnější strategie nakládání s odpady přináší příležitosti k vytváření 
pracovních míst a ke zvyšování příjmů a zároveň zajišťují udržitelnost životního prostředí, 
jelikož odpad opětovně využívají, recyklují a vyrábějí z něj energii;

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby se v této souvislosti zasazovaly o větší 
povědomí obyvatel o životním prostředí a o výhodách účinného nakládání s odpady;

12. domnívá se, že, jedná-li se o přímé zájmy místních občanů, přinesla by užší spolupráce 
orgánů členských států a petičního výboru vynikající příležitost k usnadnění dialogu mezi 
příslušnými orgány a místními komunitami o tom, jaké mají být stanoveny priority pro 
uplatňování strategií nakládání s odpady, a v některých případech by se mohla stát 
účinným nápravným prostředkem k řešení místních sporů;

13. navrhuje, aby byly odsouhlaseny společné evropské normy pro barevné označování 
tříděného odpadu určeného k recyklaci, jelikož by to usnadnilo a zvýšilo zapojení občanů 
a zlepšilo srozumitelnost postupů nakládání s odpady, a zastává názor, že by to rovněž 
členským státům pomohlo v úsilí o významné a rychlé zvýšení míry recyklace;

14. doporučuje, aby místní a regionální orgány s místními občany navazovaly dialog, a to 
včas, tedy ve fázi plánování před přijetím rozhodnutí o výstavbě zařízení pro nakládání 
s odpady;

15. zdůrazňuje, že zásadní význam má správné a úplné provedení směrnice o posuzování 
vlivů na životní prostředí a řádná koordinace postupů povolování v souladu s právními 
předpisy v oblasti životního prostředí;

16. vyzývá členské státy, aby vždy před vydáním rozhodnutí o zřízení nebo výstavbě nového 
zařízení pro nakládání s odpady zajistily, že bude provedeno celkové posouzení vlivů na 
životní prostředí, a to zejména jedná-li se o spalovnu nebo zařízení využívající procesu 
anaerobní digesce nebo - jako poslední z možností - o novou skládku; domnívá se, že 
provedení tohoto posouzení by mělo být povinné;
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17. je si vědom toho, že v některých případech je nutné přijímat naléhavá rozhodnutí s cílem 
řešit akutní krize v oblasti odpadů nebo předcházet jejich dalšímu rozvoji, zdůrazňuje 
však, že i v těchto případech je nezbytné v plné míře dodržovat stávající právní předpisy 
EU, především jedná-li se o dlouhodobé zdraví a blahobyt místních komunit;

18. je přesvědčen o tom, že je třeba zlepšit dialog mezi orgány veřejné správy, subjekty ze 
soukromého sektoru a obyvateli postižených oblastí a že občané musí mít lepší přístup 
k objektivním informacím a efektivnější mechanismy pro dosažení správních a soudních  
přezkumů, je-li to nutné; 

19. zastává názor, že předkladatelé petic by měli být vybízeni, aby v plné míře těchto 
mechanismů využívali, jelikož mohou být efektivnější a účelnější než opatření na úrovni 
EU, zejména pokud se jedná o jednotlivá zařízení;

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla jasnější a konkrétnější kritéria pro umísťování 
skládek s ohledem na lidská obydlí, školy nebo zdravotnická zařízení, jejichž cílem bude 
poskytnout jistější záruky proti potenciálnímu ohrožení lidského zdraví a životního 
prostředí; s ohledem na skutečnost, že je nutné mít na paměti velké množství proměnných 
a specifických místních podmínek a zároveň v plné míře dodržet zásadu subsidiarity;

21. doporučuje orgánům členských států, aby spolupracovaly, především vytváří-li plány na 
budování zařízení pro zpracování odpadů v příhraničních oblastech, a zajistily provedení 
přeshraničního posouzení dopadů, v němž budou zohledněny informace, které mají 
význam pro všechny občany a zúčastněné strany;

22. vybízí Komisi, aby zcela uznala, že platné právní předpisy, které se vztahují k místům 
s historickým dědictvím a k zachovávání a podpoře biologické rozmanitosti – jako např. 
ty, které jsou obsaženy v rámcové směrnici o vodě a ve směrnicích o ochraně přírodních 
stanovišť a o ochraně volně žijících ptáků, souvisejí se směrnicemi o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí a s právními 
předpisy pro nakládání s odpady;

23. podporuje Komisi v případech, kdy má pravomoc zajistit soulad s procesními požadavky 
stanovenými právními předpisy EU (posouzení vlivů na životní prostředí, veřejné 
konzultace), včetně požadavků, vyplývajících ze směrnic o ochraně přírody a míst 
s historickým dědictvím;

24. domnívá se, že by měly být využívány výlučně oficiálně schválené skládky, které 
odpovídají požadavkům směrnice EU o skládkách odpadů, jimž bylo řádně uděleno 
povolení a jejichž umístění je zřetelně vyznačeno a zaznamenáno, a že všechny ostatní 
skládky a vykládky musí být prohlášeny za nezákonné, musí být efektivně uzavřeny, 
zabezpečeny a vráceny do původního stavu a rovněž jejich bezprostřední okolí je nutné 
účinně sledovat a zjistit případné negativní dopady;

25. zastává názor, že je třeba jasně a oficiálně vymezit kritéria pro přijímání odpadů na 
skládky a rovněž u – obzvláště nebezpečného – odpadu zavést efektivní systém sledování, 
který zajistí, že na skládky či do spaloven bude přepravován pouze příslušný druh odpadu 
a rovněž tam bude zpracován; je přesvědčen, že ve všech členských státech by měly 
důsledně probíhat pravidelné neohlášené odběry vzorků a testování;
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26. naléhavě žádá, aby byla stanovena společná kritéria pro měření klíčových hodnot emisí ze 
spaloven, aby naměřené hodnoty byly v reálném čase k dispozici on-line a měla k nim 
přístup veřejnost, což je v zájmu budování důvěry v místních komunitách a rovněž to 
poskytne efektivní systém varování v případě, že dojde k anomáliím;

27. připomíná členským státům, že nesou odpovědnost za efektivní sledování a kontrolu 
dodržování všech norem EU a vydaných povolení a vybízí je, aby pro tuto funkci zajistily 
odpovídající a kvalifikované zaměstnance, včetně častých kontrol na místě;

28. vybízí všechny členské státy, aby přijaly opatření, jimiž u obyvatel bydlících v blízkosti 
stávajících nebo plánovaných zařízení pro nakládání s odpady podpoří pozitivnější přístup 
a doloží, že orgány odpovědné za vydávání povolení a za provoz řádně a zcela 
transparentně dodržují pravidla;

29. doporučuje, aby byly ukládány přiměřené a odrazující pokuty a sankce za nezákonné 
nakládání s odpady, zejména u toxického a nebezpečného odpadu, částečně jako náhrada 
za poškození životního prostředí v souladu se zásadou znečišťovatel platí;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVADŮVODOVÁ

Většina evropských občanů očekává, že orgány veřejné správy zajistí účinné a výkonné 
veřejné služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, dopravy a bezpečnosti. Existuje však jeden 
problém, který je příčinou stále vyššího počtu petic a jímž je očividná neschopnost orgánů 
řady členských států se uspokojivým způsobem vyrovnat s problematikou nakládání s odpady.

Evropská unie přijala široké spektrum právních předpisů, které platí pro všechny členské státy 
a jímž chtěla zajistit právní rámec pro řešení nevyhnutelných důsledků  našeho moderního 
životního stylu, tedy pokud jde o všechny věci, které odhazujeme jako odpad z domácností, 
pracovních míst, nemocnic, z průmyslu atd. Všem je jasné, že pokud tyto potíže nezvládáme 
a nejsme schopni si v tomto ohledu stanovit priority, přináší to negativní dopady na lidské 
zdraví a blahobyt a rovněž na životaschopnost naší planety a jejího prostředí v nejširším slova 
smyslu.

Ze zaslaných petic vyplývá, že u řady místních komunit rostou obavy, že se nakládání s 
odpady tudíž stává významným politickým a sociálním problémem a že lidé od Evropské unie 
očekávají řešení, jelikož v této oblasti přijímá právní předpisy. Skutečně je zde v sázce 
důvěryhodnost právních předpisů EU.1

Odpadové hospodářství v Evropské unii je veřejnou odpovědností, avšak často se řídí 
soukromými zájmy a ovládají jej nadnárodní společnosti, které zpracovávají 60 % odpadů 
z domácností a 75 % odpadů z podniků a jejichž roční obrat přesahuje 75 miliard EUR.2
Největší z těchto společností Onyx (Veolia) a Sita (Suez) jsou přítomny ve dvou třetinách  
členských států EU a každá z nich zaměstnává více než 50 tisíc lidí. Tyto společnosti a mnoho 
dalších, jako např. Remondis a FCC, jsou zkušené a profesionální a mají zájem na vytváření 
a udržování své dobré profesionální pověsti a na plnění svých hlavních odpovědností v cyklu 
nakládání s odpady. Odpad je tedy veřejnou službou a současně výnosným odvětvím, 
v důsledku čehož jsou politické orgány povinny zajistit řádný dohled a důsledné uplatňování 
zákonů a předpisů pro celý cyklus nakládání s odpady. 

Analýza politik členských států EU pro nakládání s odpady přináší velmi protichůdné   
informace. NěkteréNěkteré členské státy, mezi něž patří Dánsko, Nizozemsko, Rakousko 
a Švédsko, jsou v této oblasti velmi pokrokové, a skutečně z těchto států nebyla zaslána jediná 
petice od občanů, kteří by měly obavy ohledně nakládání s odpady. Existuje však celá řada 
dalších států EU, které se strategiemi nakládání s odpadem značně  zaostávají a kvůli dědictví 
minulosti a nadměrné závislosti na skládkování závažným způsobem porušují právní předpisy 
EU, s čímž souvisí i nutnost změnit postoj k nakládání s odpady3. 

„Hierarchie způsobů nakládání s odpady“ stanovuje priority pro předcházení vzniku odpadů 
a pro jeho zpracování a - na rozdíl od předchozí směrnice - v článku 4 nové rámcové směrnice 
                                               
1 Viz pracovní dokument o otázkách vznesených předkladateli petic v souvislosti s uplatňováním směrnice 
o nakládání s odpady a souvisejících směrnic v členských státech Evropské unie, DT867298.
2 „Bruselská deklarace“ Evropské federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí, 
15. února 2011.
3 „Kultura odpadového hospodářství“ je pojem, který vyjadřuje potřebu vzdělávat občany v tom, jak rozlišovat 
různé typy domácího odpadu a s tím související potřebu „hierarchie způsobů nakládání s  odpady“, zejména 
v souvislosti s prevencí, výběrem a recyklací – takto imperativní požadavky by se měly stát samozřejmostí 
v každé domácnosti.
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o odpadech ji stanovuje jako povinnou: prevence vzniku, příprava na opětovné použití, 
recyklace, další využití – včetně energetického – a odstranění prostřednictvím bezpečného 
spalování, a skládky jsou poslední možností. 

Výbor uznává, že některé nové členské státy jsou bržděny vážným nedostatkem dřívějších 
administrativních či technických schopností v odvětví odpadů a že zcela jistě určitou dobu 
potrvá, než budou moci své dovednosti v oblasti nakládání s odpady přiblížit standardu. 
Neměly by však existovat pochyby o tom, že provádění soudržné politiky nakládání s odpady 
nelze odkládat. Ostatní členské státy takové výmluvy nemají.

Dle údajů Komise bylo od vypršení lhůty pro provedení směrnice o skládkách odpadů v lednu 
roku 2011 zahájeno 177 řízení pro nesplnění povinnosti v této oblasti. Dále bylo odhaleno 
minimálně 619 černých skládek, které se v EU dosud využívají. K tomu je nutno přičíst 
přibližně 1000 nevyhovujících skládek, které musejí být co nejdříve modernizovány nebo 
zrušeny, a dalších přibližně 3300 skládek uzavřených v letech 2004–2006.

Komise ve své strategické zprávě o předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci jasně 
dokládá, že vyvíjí nejvyšší možné úsilí o vyřešení problému nakládání s odpady1. Nastiňuje 
své plány ve střednědobém časovém horizontu a navrhuje v odpadové politice zavést 
takzvaný „přístup životního cyklu“. V žádném případě se však nejedná o uvalení hanby na 
členské státy, které nedodržují stávající směrnice, ani o rozbor dlouholetých přetrvávajících 
problémů. 

V této souvislosti je třeba připomenout, že cílem řízení velkého počtu výše zmíněných 
případů nesplnění povinnosti je zajistit dodržování právních předpisů, avšak z pohledu 
předkladatelů petic je nutno vynaložit větší úsilí v oblasti sledování vlastního provádění 
právních předpisů. A zde jsou klíčovým faktorem členské státy a jejich schopnost 
prosazování. Rovněž Komise uznává, že na této oblasti je třeba více pracovat a předkládá 
myšlenku aktivnějšího postupu ověřování propojeného se systémem včasného varování 
ohledně dodržování. Zpravodaj však opět musí připomenout, že dle svého názoru to 
dostatečným způsobem neřeší naléhavou povahu řady oprávněných obav, které jsou výboru 
předkládány v peticích.

S postupy nakládání s odpady do jisté míry souvisí směrnice EU o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o přístupu občanů k informacím o životním prostředí. Ať se jedná 
o přípravu plánů spaloven, zařízení využívajících procesu anaerobní digesce nebo skládek, 
členské státy, jejich regiony a obce EU musí dodržovat postupy EU stanovené těmito 
směrnicemi. Z informací předaných předkladateli petic vyplývá, že v několika členských 
státech existují závažné nedostatky v náležitém dodržování cílů, stanovených v těchto 
směrnicích a že jejich interpretace, pokud k ní vůbec dojde, je často nepřesná.

Ve zveřejněných výsledcích veřejné konzultace ke směrnici o posuzování vlivu na životní 
prostředí Komise konstatuje, že 56 % respondentů vyjádřilo názor, že proces není nutné 
zásadně změnit, spíše zlepšit tak, aby přinášel účinnější ochranu životního prostředí. K dalším 
zvažovaným možnostem patří konkrétnější pravidla, zdokonalené monitorování a lepší 
součinnost s dalšími směrnicemi EU, včetně rámcové směrnice o odpadech. 

                                               
1 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci KOM(2011)13 v konečném znění.
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V nedávné době uspořádal Petiční výbor řadu misí, které jeho členům umožnily přímo od 
zúčastněných stran získat informace o problémech v oblasti nakládání s odpady, s nimiž se 
místní společenství potýkají.

V roce 2007 se výbor vydal do Irska, kde mohl prozkoumat dopad velkého množství  
průmyslového odpadu z továrny na výrobu hliníku na břehu řeky Shannon u města Aughinish 
(byla to podobná míra rizika jako v Maďarsku, kde později došlo k únikům z nádrží s 
červeným toxickým kalem, které způsobily několik úmrtí a zpustošení jednoho vesnického  
společenství), problémy spojené se spalovnou na poloostrově Poolbeg v Dublinu, čištění 
odpadních vod ve městech Kilkenny, Galway a Ringsend a rozvoj skládky ve městě Nevitt 
Lusk.

Při návštěvě obrovské skládky u Marseille v roce 2008 mohli členové výboru doložit, že 
vlastní zařízení bude brzy zaplněno (ačkoli je dobře spravováno), nicméně že rozvoj spalovny 
ve Fos-sur-Mer čelí ostré kritice předkladatelů petic a místních orgánů, zůstává kontroverzní 
záležitostí a vzbuzuje vážné obavy ohledně dopadu na zdraví místních obyvatel.

 Ve Spojeném království výbor navštívil spalovnu v Carntyne v Glasgow a podrobil ji ostré 
kritice, jelikož se nachází v chudé městské oblasti, která byla zasažena zápachem 
a znečištěním ze spalování dobytka v rámci krize, kterou rozpoutala BSE. Později výbor 
navštívil skládku v Path Head u města Gateshead, kde odhalil řadu odchylek od ustanovení 
směrnice o skládkách, v neposlední řadě i její nedostatečnou vzdálenost od místních domů, 
škol a nemocnice. Ve stejné oblasti se rovněž nacházelo několik dalších skládek.

V blízké minulosti, již v průběhu stávajícího funkčního období, vyslal výbor vyšetřovací misi 
do Itálie na základě několika petic, které obdržel z regionu Kampánie, a dále do Španělska, 
kde posuzoval dopad průmyslového odpadu uloženého v továrně na fosfor ve městě Huelva.

Z velké části na základě těchto misí zadal výbor expertní studii, kterou následně předložil na 
svém jednání v červenci roku 2011. Díky tomu bylo možné provést nezávislé posouzení a na 
jeho základě vyvodit řadu důležitých závěrů, které byly použity v připomínkách obsažených 
v připojeném návrhu zprávy1.

Je zcela jasné, že celkové hodnocení provádění odpadové politiky EU nelze vyvodit z petic, 
ačkoli je jich celá řada, jelikož ty se logicky zabývají záležitostmi, které vzbuzují obavy. 
Nepřináší informace o státech či regionech, o nichž je známo, že s odpady nakládají efektivně. 
Nicméně petice poukazují na nedostatky v oblasti nakládání s odpady a na častá pochybení 
členských států při plnění svých zákonem stanovených povinností. Z těchto případů je třeba 
se poučit, a doporučení obsažená v této zprávě by tudíž měla přispět k lepšímu provádění 
politiky nakládání s odpady v budoucnu.

                                               
1 Hlavní problémy a osvědčené postupy v oblasti nakládání s odpady v Evropě. Generální ředitelství pro vnitřní 
politiky, Tematická sekce C a A. Dne 8. července 2011.


