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Odpad: Viac recyklácie, menej skládkovania a
obmedzenie plytvania potravinami 
Plenárne zasadnutie [14-03-2017 - 17:30]

 
Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných
44%  na  70%.  Vyplýva  to  pozmeňovacích  návrhov  k  legislatívnemu  balíku  o
odpadoch, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež chcú obmedziť
podiel  skládkovaného odpadu,  ktorý má významne negatívny vplyv na životné
prostredie, na 5% a dosiahnuť zníženie plytvania potravinami do roku 2030 o 50%.
Poslanci čoskoro začnú rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení novej
legislatívy.
 
Štatistiky za rok 2014 ukazujú, že v EÚ sa recykluje alebo kompostuje 44% komunálneho
odpadu. V roku 2004 bol podiel  recyklovaného alebo kompostovaného komunálneho
odpadu iba 31%, pričom do roku 2020 by členské štáty mali  dosiahnuť cieľ 50%.
 
„Parlament  dnes  veľkou  väčšinou  hlasov  ukázal,  že  verí  v prechod  k obehovému
hospodárstvu.  Rozhodli  sme  o obnovení  ambicióznych  cieľov  v oblasti  recyklácie
a skládkovania v súlade s tým, čo pôvodne predložila  Komisia v roku 2014,‟  uviedla
parlamentná spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT).
 
„Dopyt po surovinách v rámci svetového hospodárstva by mohol v priebehu nasledujúcich
15 rokov vzrásť o viac ako 50%. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme prejsť na model
obehového hospodárstva, ktorý zachováva materiály a ich hodnotu v obehu. Ide o jediné
riešenie,  ktoré dokáže skĺbiť  udržateľnosť a hospodársky rast,‟  vyhlásila poslankyňa
Bonafè.
 
„Opakované využitie, recyklácia a zhodnocovanie sa stávajú kľúčovými slovami, okolo
ktorých  je  nutné  vybudovať  novú  paradigmu  podpory  udržateľnosti,  inovácií  a
konkurencieschopnosti,  aby odpad prestal byť problémom a stal  sa zdrojom,‟ dodala
spravodajkyňa.
 
Komunálny odpad a odpad z obalov
 
 
 
Do roku 2030 by sa podľa poslancov malo recyklovať alebo pripraviť na opätovné použitie
- teda skontrolovať, vyčistiť alebo opraviť - aspoň 70% hmotnosti komunálneho odpadu,
čiže  odpadu  produkovaného  domácnosťami  a  malými  podnikmi.  Európska  komisia
pôvodne  navrhovala  recyklovať  alebo  opätovne  využiť  65% komunálneho  odpadu.
 
Poslanci  tiež  navrhujú,  aby  podiel  recyklovaného  odpadu  z  obalov,  teda  z  papiera,
kartónu, plastu, skla, kovu a dreva, stúpol do roku 2030 na 80%. Pre každý z týchto
materiálov by tiež mal byť stanovený prechodný cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť v roku
2025.
 
Skládkovanie
 
Návrh z dielne Komisie počíta so znížením množstva komunálneho odpadu, ktorý končí
na  skládkach,  na  10%  do  roku  2030.  Poslanci  presadzujú,  aby  sa  množstvo
skládkovaného komunálneho odpadu obmedzilo do roku 2030 na 5%. Zároveň by však
členským  štátom,  ktoré  v roku  2013  uložili  na  skládkach  viac  ako  65%  svojho
komunálneho odpadu, chceli dať možnosť požiadať o posunutie termínu o ďalších päť
rokov.
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Plytvanie potravinami
 
Rozsah odpadu z potravín v EÚ predstavuje približne 89 miliónov ton, čo znamená zhruba
180 kg na osobu. Poslanci presadzujú zníženia miery potravinového odpadu o 30 % do
roku 2025 a o 50 % do roku 2030 - v porovnaní s rokom 2014. Rovnaký percentuálny cieľ
chcú zaviesť aj pre odpad v moriach v Únii.
 
Ďalší postup      
 
Pozmeňovacie  návrhy  EP  k štyrom  smerniciam,  ktoré  v utorok  schválil  Európsky
parlament, predstavujú pre parlamentných vyjednávačov mandát na rokovania o finálnom
znení legislatívneho balíka s predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ. Rada však najskôr
musí schváliť vlastnú vyjednávaciu pozíciu.
 
Súvislosti
 
V roku 2014 neskončila temer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska,
Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali
Cyprus,  Grécko, Chorvátsko,  Lotyšsko a Malta viac ako tri  štvrtiny ich komunálneho
odpadu.
 
Slovensko  patrí  medzi  členské  štáty  s najnižším  podielom  recyklovaného  či
kompostovaného komunálneho odpadu (približne 12%). Väčšina komunálneho odpadu sa
na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (cca 88%).
 
Napriek značnému zlepšeniu nakladania s odpadmi v EÚ za ostatné desaťročia končí
dodnes temer tretina komunálneho odpadu členských štátov na skládkach. Menej ako
polovica komunálneho odpadu sa recykluje alebo kompostuje, pričom rozdiely v prístupe k
nakladaniu s týmto druhom odpadu medzi členskými štátmi sú značné.
 
Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného
prostredia  a  klímy,  verejného  zdravia  a  ekonomiky.  V  rámci  snahy  priblížiť  EÚ  k
obehovému hospodárstvu predložila Európska komisia štyri legislatívne návrhy, ktoré by
mali  zaviesť  nové ciele pri  nakladaní  s  odpadom, a to v  oblasti  opätovného využitia
odpadu,  recyklácie a skládkovania.
 
Legislatívne návrhy tiež upravujú ustanovenia EÚ v súvislosti s predchádzaním vzniku
odpadu  a  rozšírenej  zodpovednosti  výrobcov.  Objasňujú  tiež  definície,  povinnosti
predkladania  správ  a  metódy  výpočtov  jednotlivých  cieľov.
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
 
Typ dokumentu: Smernice (4x)
 
Tlačová konferencia: Streda, 15. marec
 
Twitter:#waste #recycling #landfilling #circulareconomy
 
Fakty
• V EÚ sa recykluje alebo kompostuje 44% komunálneho odpadu.

• Tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70%.

• Poslanci presadzujú zníženie objemu skládkovaného komunálneho odpadu na 5%.

• EP navrhuje 50% zníženie odpadu z potravín do roku 2030.

Užitočné odkazy
• Schválené texty 2015/0275(COD), 2015/0276(COD), 2015/0274(COD) a 2015/0272(COD) budú čoskoro

k dispozícii tu (zvoľte dátum 14.03.2017): http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
• Sledujte rozpravu zo záznamu (14.03.2017): http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/sk/plenary/video?debate=1489483893199
• Sledujte tlačovú konferenciu zo záznamu (14.03.2017): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-

events/video?event=20170314-1430-SPECIAL-UNKN
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Kontakty 
 

• EbS+ (14.03.2017) :
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=03/14/2017

• Audiovizuálny materiál : http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/circular-economy
• EP Research: Legislatívny balík v oblasti obehového hospodárstva:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI(2017)599288_EN.pdf
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