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Zhrnutie 
I Nebezpečný odpad má potenciál poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. V EÚ 
preto podlieha reštriktívnej regulácii. Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť spoločnú 
definíciu nebezpečného odpadu a riadne nakladať s takýmto odpadom 
prostredníctvom prísnejšieho režimu kontroly, ako sa uplatňuje na iný odpad. 

II Nárast množstva nebezpečného odpadu predstavuje niekoľko výziev, a preto je 
načase preskúmať nakladanie s ním zo strany EÚ. Toto preskúmanie poskytuje prehľad 
o úlohe a opatreniach EÚ na riešenie nebezpečného odpadu, ako aj o výzvach 
a príležitostiach vyplývajúcich z prevencie pred ním a z jeho spracovania. Komisia 
a spoluzákonodarcovia EÚ by ho mohli zohľadniť vo svojich prebiehajúcich 
aktualizáciách príslušných právnych predpisov. Tento dokument nie je audítorskou 
správou, ale preskúmaním založeným najmä na verejne dostupných informáciách 
alebo materiáloch získaných osobitne na tento účel. 

III EÚ vymedzuje nebezpečný odpad ako odpad s jednou alebo viacerými 
špecifickými nebezpečnými vlastnosťami. Tento proces klasifikácie je nevyhnutný 
na obmedzenie potenciálne škodlivého vplyvu nebezpečného odpadu, ale je 
ovplyvnený nejednotnou klasifikáciou nebezpečného odpadu medzi členskými štátmi. 

IV Predchádzanie vzniku nebezpečného odpadu je v prvom rade najlepším 
spôsobom riešenia takéhoto odpadu. Od roku 1991 je predchádzanie vzniku 
nebezpečného odpadu prioritou EÚ. Opatrenia EÚ sa zameriavajú na ovplyvňovanie 
spôsobu, akým hospodárske subjekty navrhujú a vyrábajú výrobky, na zabezpečenie 
zodpovednosti znečisťovateľov za ich odpad a na poskytovanie lepších informácií 
spotrebiteľom o prítomnosti nebezpečných látok. Napriek všetkým týmto iniciatívam 
sa množstvo nebezpečného odpadu vzniknutého v EÚ od roku 2004 neustále zvyšuje. 

V Ak nie je možné zabrániť vzniku nebezpečného odpadu, nebezpečný odpad sa musí 
spracovať v špecializovaných spracovateľských zariadeniach, ktoré dodržiavajú prísne 
pravidlá a bezpečnostné požiadavky. Bezpečnému spracovaniu nebezpečného odpadu 
však stále bránia ťažkosti, napríklad pri zabezpečovaní, aby sa nebezpečný odpad 
nemiešal s inými druhmi odpadu, a pri spoľahlivom zaznamenávaní a sledovaní 
nebezpečného odpadu. Údaje EÚ o spôsobe spracovania nebezpečného odpadu 
zahŕňajú len 79 % vzniknutého nebezpečného odpadu, zostávajúci rozdiel je teda 21 %. 
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VI Pri spracovaní by sa nebezpečný odpad mal prednostne pripraviť na opätovné 
použitie, potom nasleduje recyklácia, energetické zhodnocovanie a – ako posledná 
možnosť – jeho zneškodnenie. Z dostupných údajov vyplýva, že viac než polovica 
nebezpečného odpadu, ktorý produkujeme v EÚ, sa zneškodňuje a opätovné použitie 
a recyklácia predstavujú 34 %. Niektoré toky nebezpečných odpadov sa technicky ťažko 
recyklujú vo veľkom rozsahu alebo ekonomicky životaschopným spôsobom.  
Ak je to možné, recyklačné zariadenia sa stretávajú s ťažkosťami pri dekontaminácii 
odpadu alebo hľadaní trhových príležitostí pre recyklovaný výstup. 

VII Prísnejšie pravidlá nakladania s nebezpečným odpadom a bezpečnostné pravidlá, 
ktoré sa uplatňujú na nebezpečný odpad, predstavujú pre hospodárske subjekty 
dodatočnú administratívnu záťaž a vyššie náklady na spracovanie. To vytvára riziko 
nezákonného obchodovania s nebezpečným odpadom, keď prevádzkovatelia 
nenahlásia vzniknutý odpad ako nebezpečný a vyhodia ho nezákonne v EÚ alebo  
ho nezákonne prepravia v EÚ a mimo nej – to sa zvyčajne označuje ako „nezákonné 
obchodovanie s nebezpečným odpadom“. 

VIII Zdôrazňujeme niekoľko výziev v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 
v EÚ. EÚ musí riešiť tieto problémy: 

o rastúce množstvo nebezpečného odpadu a nízka úroveň predchádzania vzniku 
nebezpečného odpadu, 

o nejednotná klasifikácia nebezpečného odpadu, 

o 21 % rozdiel medzi nahlásenými množstvami vzniknutého a spracovaného 
nebezpečného odpadu a vysledovateľnosť od výroby po konečné spracovanie nie 
je plne zabezpečená, 

o zneškodňovanie viac než polovice nebezpečného odpadu, pričom miera recyklácie 
zostáva nezmenená, 

o riziko nezákonného obchodovania s nebezpečným odpadom. 
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Úvod 

Nebezpečný odpad 

01 V právnych predpisoch EÚ sa nebezpečný odpad vymedzuje ako odpad s jednou 
alebo viacerými nebezpečnými vlastnosťami, napríklad výbušnými, dráždivými alebo 
toxickými (pozri rámček 1). 

02 Nebezpečný odpad môže mať vplyv na ľudské zdravie pri vdýchnutí, dotyku alebo 
požití. Môže spôsobiť vážne ochorenie, vrodené chyby, sterilitu, rakovinu alebo 
dokonca smrť. Nebezpečný odpad môže tiež kontaminovať životné prostredie tým, 
že spôsobí znečistenie pôdy, ovzdušia a vody a degradáciu ekosystémov. Takýto odpad 
môže spôsobiť fyzikálne reakcie, ako sú výbuchy, vytvárať toxické výpary alebo 
predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo požiaru. 

03 Nebezpečný odpad môže mať rôzne formy: tuhú, kvapalnú, pastovitú a plynnú. 
Nebezpečný odpad vzniká širokou škálou činností, pričom väčšinu nebezpečného 
odpadu vytvárajú hospodárske subjekty (pozri ilustráciu 1). 

Rámček 1 

Definícia nebezpečného odpadu 

V rámcovej smernici o odpadoch (článok 3 ods. 2) sa nebezpečný odpad 
vymedzuje ako odpad, ktorý má jednu alebo viaceré z 15 nebezpečných vlastností 
uvedených v prílohe III smernice:

 

Zdroj: EDA na základe rámcovej smernice o odpade. 

Nebezpečná vlastnosť odpadu 1 Výbušný

Nebezpečná vlastnosť odpadu 2 Oxidujúci

Nebezpečná vlastnosť odpadu 3 Horľavý

Nebezpečná vlastnosť odpadu 14 Ekotoxický

Nebezpečná vlastnosť odpadu 4 Dráždivý –
spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka 

Nebezpečná vlastnosť odpadu 5 Toxický pre špecifický 
cieľový orgán/aspiračne toxický

Nebezpečná vlastnosť odpadu 6 Akútna toxicita

Nebezpečná vlastnosť odpadu 7 Karcinogénny

Nebezpečná vlastnosť odpadu 8 Leptavý

Nebezpečná vlastnosť odpadu 9 Infekčný

Nebezpečná vlastnosť odpadu 
10 Toxický pre reprodukciu

Nebezpečná vlastnosť odpadu 11 Mutagénny

Nebezpečná vlastnosť odpadu 12 
Uvoľňujúci akútne toxické plyny

Nebezpečná vlastnosť odpadu 13 Senzibilizujúci

Nebezpečná vlastnosť odpadu 15 
Odpad, ktorý môže vykazovať 
nebezpečnú vlastnosť uvedenú 
v predchádzajúcom texte, ktorú 
pôvodný odpad nevykazoval (najmä 
fyzikálne nebezpečné vlastnosti)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Ilustrácia 1 – Hlavné činnosti vytvárajúce nebezpečný odpad v EÚ v roku 
2018, tisíc ton 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu. 

04 Hlavnými odvetviami, ktoré prispievajú k vzniku nebezpečného odpadu, sú výroba 
(najmä kovy), čistenie vody a odpadu, stavebníctvo a ťažba, ktoré spolu predstavujú 
75 % nebezpečného odpadu, ktorý vzniká v EÚ. Napríklad ťažobný a kovospracujúci 
priemysel produkujú toxické ťažké kovy ako odpad1. Podobne čistením odpadových 
vôd sa vytvára čistiarenský kal, ktorý môže obsahovať ťažké kovy a patogény2. 

05 Pokiaľ ide o domácnosti, typickými príkladmi nebezpečného odpadu sú niektoré 
lieky, použité batérie, lak na nechty, záhradné pesticídy, čistiace prostriedky, farby, 
rozpúšťadlá, žiarivky alebo elektronické spotrebiče3. 

                                                      
1 Webová stránka Programu OSN pre životné prostredie o ťažkých kovoch. 

2 Webová stránka Komisie o splaškových kaloch.  

3 Oznámenie Komisie Triedený zber nebezpečného odpadu z domácnosti, 2020/C 375/01. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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06 V roku 2018 predstavoval nerastný a tuhý odpad (najmä pôda, stavebný
a demolačný odpad) viac než polovicu celkového množstva nebezpečného odpadu 
vzniknutého v EÚ, po ktorom nasledovali chemický a zdravotnícky odpad (26 %),  
ako je znázornené na ilustrácii 2. 

Ilustrácia 2 – Hlavné toky nebezpečného odpadu vytvorené v EÚ v roku 
2018 (v miliónoch ton) 

Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu. 
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Životný cyklus nebezpečného odpadu 

07 Všetky kroky v životnom cykle výrobku môžu vytvárať nebezpečný odpad, ktorý 
sa potom musí spracovať (pozri ilustráciu 3). 

Ilustrácia 3 – Proces spracovania nebezpečného odpadu 

 
Zdroj: EDA na základe správy Európskej environmentálnej agentúry a rámcovej smernice o odpadoch. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
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08 Hospodárske subjekty môžu zabrániť vzniku nebezpečného odpadu obmedzením 
prítomnosti nebezpečných látok vo výrobkoch4 a nahradením nebezpečných látok 
bezpečnejšími alternatívami5. Iniciatívy na podporu dlhovekosti výrobkov, 
bezpečnejšieho používania chemických látok a penalizácie znečisťovateľov môžu tiež 
prispieť k obmedzeniu vzniku nebezpečného odpadu. 

09 Po vzniku nebezpečného odpadu sa tento odpad môže pripraviť na opätovné 
použitie, recyklovať, zhodnocovať v energetike alebo ako posledná možnosť zneškodniť 
(napr. spaľovanie bez energetického zhodnotenia, skládkovanie). Napríklad6 až 70 % 
použitých rozpúšťadiel sa môže recyklovať na rozpúšťadlá pripravené na použitie. 
Niektoré lieky, napr. chemoterapeutické lieky alebo chemické zbrane, musia byť 
zničené pri vysokoteplotnom spaľovaní. Zvyšky zo spaľovania nebezpečného odpadu sa 
systematicky skládkujú. Výber spracovania závisí od povahy nebezpečného odpadu, 
dostupnosti zariadení na spracovanie, ale aj od ekonomických hľadísk. 

10 Nebezpečný odpad sa môže spracovať v krajine pôvodu, poslať do iného 
členského štátu alebo prepraviť mimo EÚ. Členské štáty môžu vyvážať nebezpečný 
odpad mimo EÚ len do krajín OECD na účely recyklácie alebo zhodnocovania7. Na účely 
zneškodnenia je vývoz mimo EÚ obmedzený na krajiny Európskeho združenia voľného 
obchodu8. EÚ tiež dováža nebezpečný odpad zo zvyšku sveta. 

Nebezpečný odpad narastá 

11 Hlavným cieľom politík EÚ v oblasti odpadu a obehového hospodárstva je 
zníženie vytvárania odpadu, vrátane nebezpečného odpadu, a oddelenie vytvárania 
odpadu od hospodárskeho rastu9. 

                                                      
4 Článok 9 ods. 1 písm. i) rámcovej smernice o odpadoch. 

5 Webová stránka Európskej chemickej agentúry o náhrade za bezpečnejšie chemikálie. 

6 Nebezpečný odpad v Európe a EURITS. 

7 Bazilejský dohovor, ktorý EÚ ratifikovala v roku 1998. 

8 Článok 34 nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu. 

9 Európska environmentálna agentúra, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 V roku 2018 vzniklo v EÚ približne 102 miliónov ton nebezpečného odpadu, čo 
predstavuje 4 % všetkého vzniknutého odpadu. Z ilustrácie 4 vyplýva, že nebezpečný 
odpad v EÚ sa od roku 2004 do roku 2018 zvýšil o 26 % z 80,8 milióna ton 
na 101,7 milióna ton. Podľa Komisie je však tento nárast spôsobený najmä lepším 
podávaním správ o vzniku nebezpečného odpadu. 

Ilustrácia 4 – Vytváranie nebezpečného odpadu v EÚ od roku 2004 

 
Pozn.: k dispozícii sú len predbežné údaje o odpade v roku 2020. 

Zdroj: EDA vypočítané na základe údajov Eurostatu o vytváraní nebezpečného odpadu, odpadu a 
hrubého domáceho produktu. 

13 Z predbežných štatistík o nebezpečnom odpade vzniknutom v EÚ v roku 2020, 
ktoré Eurostat uverejnil v septembri 2022, vyplýva zníženie nebezpečného odpadu 
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Keďže tieto údaje sú neúplné a budú 
predmetom ďalších aktualizácií, rozhodli sme sa ich vylúčiť z analýzy v ďalších častiach 
správy. 

14 Ako je znázornené na ilustrácii 4, hrubý domáci produkt v EÚ sa od roku 2004 
do roku 2018 zvýšil približne o 20 %. Dalo by sa očakávať, že to povedie k zvýšeniu 
produkcie odpadu vrátane nebezpečného odpadu. Zatiaľ čo sa celkové množstvo 
odpadu zvýšilo o 4 %, čo naznačuje oddelenie od hospodárskeho rastu, nebezpečný 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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odpad sa zvýšil o 26 %. Očakáva sa, že poháňané globálnymi megatrendmi,  
ako je pokračujúca urbanizácia, nárast spotreby a urýchlenie technologických zmien, 
chemicky náročné priemyselné odvetvia (napr. stavebníctvo alebo elektronika) budú 
rásť10, čo by mohlo viesť k nebezpečnejšiemu odpadu. 

Úlohy a zodpovednosti 

15 V oblasti odpadového hospodárstva je Komisia (najmä Generálne riaditeľstvo 
pre životné prostredie) spolu s legislatívnymi orgánmi EÚ zodpovedná za stanovenie 
priorít EÚ. Komisia navrhuje politiky vrátane nových právnych predpisov. Európska 
environmentálna agentúra podporuje Komisiu v procese tvorby politiky. Komisia nemá 
vykonávaciu úlohu, ale dohliada na to, ako členské štáty vykonávajú požiadavky EÚ 
týkajúce sa nebezpečného odpadu. 

16 Eurostat je zodpovedný za zber štatistických údajov o odpade od členských štátov 
a za vykonávanie kontrol kvality údajov. Každé dva roky uverejňuje údaje o vzniku 
a spracovaní nebezpečného odpadu a o preprave v rámci EÚ a mimo nej každý rok. 

17 Členské štáty sú zodpovedné za presadzovanie právnych požiadaviek týkajúcich 
sa odpadového hospodárstva na vnútroštátnej úrovni. Musia transponovať právne 
predpisy EÚ do vnútroštátnych pravidiel a vytvoriť a vykonávať plány odpadového 
hospodárstva a programy predchádzania vzniku odpadu. Tieto plány musia obsahovať 
ustanovenia týkajúce sa nebezpečného odpadu. 

18 Komisia môže začať postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti členským 
štátom v prípade netransponovania alebo nesprávnej transpozície právnych predpisov 
EÚ týkajúcich sa nebezpečného odpadu alebo systematického nedodržiavania 
požiadaviek EÚ. 

  

                                                      
10 Program OSN pre životné prostredie, Global Chemical Outlook II: Summary for policy 

makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Rozsah preskúmania a prístup 
19 Nárast nebezpečného odpadu predstavuje viaceré hrozby pre ľudské zdravie 
a životné prostredie. Preto je načase preskúmať nakladanie s takýmto odpadom 
zo strany EÚ. Toto preskúmanie poskytuje prehľad o úlohe a opatreniach EÚ 
na riešenie nebezpečného odpadu, ako aj o výzvach a príležitostiach vyplývajúcich 
z prevencie pred ním a z jeho spracovania. Vzťahuje sa na obdobie od roku 2004,  
kedy sa na úrovni EÚ sprístupnili údaje o nebezpečnom odpade, do septembra 2022. 
Identifikovali sme hlavné budúce výzvy EÚ pri riešení nebezpečného odpadu. 

20 Nejde o audítorskú správu, ale preskúmanie založené najmä na verejne 
dostupných informáciách alebo materiáloch osobitne zhromaždených na tento účel, 
ako sú verejné dokumenty Komisie (Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie 
a Eurostat), Európskej environmentálnej agentúry a Výskumnej služby Európskeho 
parlamentu. Použili sme správy uverejnené EDA o zásade „znečisťovateľ platí“11, 
odpade z elektrických a elektronických zariadení12 a plastovom odpade13. Uskutočnili 
sme rozhovory so zamestnancami Komisie a konzultovali sme s odborníkmi v tejto 
oblasti (napr. Europol, zainteresované strany z priemyslu a občianskej spoločnosti). 
Navštívili sme aj dve zariadenia vo Francúzsku, ktoré sa špecializujú na nebezpečný 
odpad, aby sme v praxi porozumeli rôznym metódam spracovania. 

21 Uverejnenie tohto preskúmania začiatkom roka 2023 poskytuje Európskemu 
parlamentu a Rade príležitosť zahrnúť ho do svojej súčasnej diskusie o aktualizácii 
príslušných právnych predpisov, ako je nariadenie o preprave odpadu a smernica 
o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Komisia by ho mohla 
zohľadniť aj vo svojich budúcich preskúmaniach rámcovej smernice o odpadoch. 

  

                                                      
11 Osobitná správa 12/2021: Zásada „znečisťovateľ platí“ – Nejednotné uplatňovanie v rámci 

politík a opatrení EÚ v oblasti životného prostredia. 

12 Preskúmanie 04/2021: Opatrenia EÚ a súčasné výzvy spojené s elektronickým odpadom. 

13 Preskúmanie 04/2020: Opatrenia EÚ na riešenie problému plastového odpadu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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Iniciatívy EÚ na nakladanie 
s nebezpečným odpadom  

Právny a politický rámec EÚ v oblasti nebezpečného odpadu 

22 Rámcová smernica o odpade je zastrešujúcim právnym predpisom upravujúcim 
nebezpečný odpad v EÚ. Jej hlavným cieľom je predchádzať negatívnym vplyvom 
odpadu a znižovať ich. Na tento účel musia členské štáty nakladať s nebezpečným 
odpadom v súlade s tromi hlavnými zásadami: 

o zásada hierarchie odpadového hospodárstva, podľa ktorej sú predchádzanie 
vzniku odpadu a príprava na opätovné použitie najvýhodnejšími možnosťami, 
po ktorých nasleduje recyklácia, energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadu ako posledná možnosť; 

o zásada predbežnej opatrnosti prostredníctvom zníženia množstva nebezpečných 
látok v odpade ako preventívneho opatrenia; 

o zásada znečisťovateľ platí a zodpovednosť výrobcu, aby sa zabezpečilo,  
že tí, ktorí produkujú odpad alebo kontaminujú životné prostredie, budú  
znášať všetky náklady na svoje činnosti. 

23 V rámcovej smernici o odpade sa vymedzujú aj prísnejšie pravidlá nakladania 
s nebezpečným odpadom v porovnaní s odpadom, ktorý nie je nebezpečný, napríklad: 

o povinnosť členských štátov zabezpečiť vysledovateľnosť prostredníctvom 
elektronických registrov nebezpečného odpadu od jeho vzniku po konečné miesto 
určenia, 

o zákaz miešania, čo znamená, že nebezpečný odpad nemožno miešať s inými 
kategóriami nebezpečného odpadu alebo s iným odpadom, 

o osobitné povinnosti týkajúce sa označovania a balenia pri zbere, preprave 
a dočasnom skladovaní nebezpečného odpadu, 

o spracovanie nebezpečného odpadu povolené len v osobitne určených 
spracovateľských zariadeniach, ktoré získali povolenie, 

o povinný separovaný zber nebezpečného odpadu vyprodukovaného 
domácnosťami od roku 2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 Právny rámec EÚ pre nebezpečný odpad dopĺňajú smernice a nariadenia, ktoré  
sa zaoberajú osobitnými činnosťami nakladania s odpadom (napr. preprava odpadu 
alebo jeho skládkovanie) a konkrétnymi tokmi odpadu (napr. vozidlá po dobe 
životnosti alebo batérie). V tomto rámci sa nestanovujú ciele na zníženie tvorby 
nebezpečného odpadu alebo na ovplyvnenie jeho spracovania. V prílohe I sa uvádza 
prehľad uplatniteľných právnych predpisov. 

25 Komisia môže presadzovať právne predpisy EÚ v členských štátoch začatím 
postupov v prípade nesplnenia povinnosti. Komisia začala v posledných troch 
desaťročiach 216 takýchto postupov (pozri prílohu II). Väčšina postupov sa týka 
potreby obmedziť používanie nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach. Jeden príklad je uvedený v rámčeku 2. 

Rámček 2 

Príklad presadzovania pravidiel o nebezpečnom odpade 
prostredníctvom právnych opatrení 

V roku 2003 Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Grécku 
za to, že neplánovalo a nenakladalo s nebezpečným odpadom, ako sa vyžaduje 
v niekoľkých smerniciach EÚ. Postup sa týkal nedostatočného plánovania 
nakladania s nebezpečným odpadom, neexistencie siete zariadení na spracovanie 
takéhoto odpadu a neprijatia potrebných opatrení na zabezpečenie riadneho 
nakladania s nebezpečným odpadom. 

V roku 2009 Európsky súdny dvor vydal rozsudok, v ktorom žiadal Grécko, 
aby prijalo okamžité opatrenia v týchto záležitostiach. 

Do roku 2016 Grécko neprijalo žiadne opatrenia. Súdny dvor preto uložil pokutu 
vo výške 30 000 EUR denne až do vykonania všetkých potrebných opatrení a uložil 
tomuto členskému štátu pokutu vo výške 10 mil. EUR14. 

Grécko začalo konať v roku 2017. Podľa Komisie Grécko v júni 2021 ešte úplne 
nevyriešilo nedostatky zistené pred takmer dvoma desaťročiami. 

                                                      
14 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, vec C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 V širšom politickom rámci sa nebezpečný odpad neuvádza v jednom politickom 
programe EÚ, ale je zahrnutý do súboru stratégií a politík (pozri ilustráciu 5). Tieto 
dokumenty celkovo poukazujú na potrebu chrániť ľudské zdravie a životné prostredie 
pred nebezpečnými látkami, a preto je potrebné zabrániť vzniku nebezpečného 
odpadu alebo zabezpečiť jeho riadne spracovanie. 

Ilustrácia 5 – Stratégie a politiky EÚ týkajúce sa nebezpečného odpadu 

 
Zdroj: EDA na základe dokumentov Európskej komisie. 

Financovanie EÚ týkajúce sa nebezpečného odpadu 

27 Komisia má prehľad o financovaní nakladania s odpadom zo strany EÚ 
vo všeobecnosti, pričom na programové obdobie 2014 – 202015 boli vyčlenené 
finančné prostriedky EÚ vo výške 4,3 mld. EUR, ale nie osobitne na nebezpečný odpad. 
Z dostupných údajov vyplýva, že toto financovanie sa poskytuje najmä 
prostredníctvom programu Horizont 2020 na výskum a budovanie kapacít. Dokázali 
sme prepojiť 163 projektov financovaných v rámci programu Horizont 2020 

                                                      
15 Údaje z politiky súdržnosti o podpore EÚ na nakladanie s odpadom. 

2014

2015

2018

2019 2021

7. environmentálny akčný 
program 
Nakladanie s nebezpečným 
odpadom s cieľom 
minimalizovať významné 
nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie 
uprednostňovaním 
predchádzania vzniku, 
recyklácie a opätovného 
použitia. 
(do roku 2020)

Akčný program nulového 
odpadu
Obmedziť používanie 
nebezpečných materiálov 
a posilniť vysledovateľnosť
nebezpečného odpadu.
(do roku 2020) 

Prvý akčný plán pre 
obehové hospodárstvo
Zabezpečiť väčšiu recykláciu 
a opätovné použitie 
výrobkov. Znížiť prítomnosť 
chemikálií vzbudzujúcich 
obavy vo výrobkoch. 
Zlepšiť presadzovanie 
nariadenia o preprave 
odpadu. 
(do roku 2019)

Stratégia pre plasty
Dodatočné financovanie 
z programu Horizont 2020 
určené na sledovanie 
a odstraňovanie 
nebezpečných látok 
z recyklovaných plastov. 
(do roku 2020)

Európska zelená dohoda
Stanoviť ako prioritu, 
aby EÚ bola do roku 2030 
bez toxických látok, 
a to lepším predchádzaním 
znečisteniu a jeho 
nápravou. 
(do roku 2030)

Druhý akčný plán pre 
obehové hospodárstvo
Podporovať bezpečné 
výrobky už v štádiu návrhu 
a predchádzanie vzniku 
odpadu, pričom sa bude 
zaoberať nebezpečnými 
chemikáliami a prítomnosťou 
nebezpečného odpadu
v konkrétnych tokoch 
odpadu. Zlepšiť klasifikáciu 
nebezpečného odpadu. 
(do roku 2030)

Chemikálie – stratégia 
udržateľnosti
Podporovať životné prostredie 
bez toxických látok 
minimalizovaním látok 
vzbudzujúcich obavy vo 
výrobkoch. Podporovať inovácie 
v oblasti bezpečných chemikálií. 
Byť globálnym lídrom tým, 
že sa nebudú vyvážať 
chemikálie zakázané v EÚ. 
(do roku 2030)

7. environmentálny akčný 
program
Pokračovať v prechode 
na netoxické obehové 
hospodárstvo, najmä 
prostredníctvom nahradenia 
látok vzbudzujúcich obavy 
a chemikálií už v štádiu 
návrhu. 
(do roku 2030)

Akčný plán nulového 
znečistenia
Znížiť vytváranie odpadu, 
zintenzívniť predchádzanie 
vzniku odpadu, minimalizovať 
prítomnosť látok 
vzbudzujúcich obavy 
a nebezpečných chemikálií 
v hospodárstve a lepšie 
monitorovať vývoz odpadu. 
(do roku 2030)

2020 2022

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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s nebezpečným odpadom na obdobie rokov 2014 – 2020, čo predstavuje príspevok EÚ 
vo výške 1,2 mld. EUR (1,6 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020). 

28 Druhým najväčším prispievateľom na financovanie nakladania s nebezpečným 
odpadom je Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja. Na programové 
obdobie 2014 – 2020 Komisia vyčlenila približne 370 mil. EUR16 alebo 8,6 % týchto 
fondov na projekty v oblasti infraštruktúry na spracovanie komerčného, priemyselného 
a nebezpečného odpadu. 

29 EÚ financuje aj opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy v oblasti 
nebezpečného odpadu prostredníctvom programu LIFE. V údajoch za roky 2014 – 2020 
sa uvádza 14 projektov týkajúcich sa nebezpečného odpadu s celkovým financovaním 
17,9 mil. EUR (6 % finančných prostriedkov programu LIFE vynaložených na projekty 
v oblasti odpadu). V rámčeku 3 sú uvedené príklady projektov EÚ, ktorými sa financuje 
nakladanie s nebezpečným odpadom. 

                                                      
16 Údaje z politiky súdržnosti o nakladaní s komerčným, priemyselným alebo nebezpečným 

odpadom. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Rámček 3 

Príklady projektov EÚ, ktorými sa financuje nakladanie 
s nebezpečným odpadom 

Recyklácia a opätovné použitie nebezpečného popolčeka, projekt financovaný 
z programu LIFE 

Projektom vo Švédsku a Dánsku sa spolufinancoval vývoj zariadenia na recykláciu 
a opätovné použitie popolčeka pochádzajúceho zo spaľovne odpadov v Dánsku.  

Popolček sú častice nájdené v plynoch uvoľnených pri spaľovaní odpadu. Často 
obsahuje chloridy a ťažké kovy a je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. 
Nebezpečný popolček je skládkovaný. Len vo Švédsku sa prepraví približne 
150 000 ton tohto popolčeka ročne, aby sa zneškodnili v nevyužitom vápencovom 
lome v Nórsku. 

Spracovanie vysoko toxického odpadu v ropnom a petrochemickom priemysle, 
projekt financovaný z programu Horizont 2020 

Projektom v Španielsku sa financuje vybudovanie závodu využitím inovačného 
procesu na nízkonákladové spracovanie použitého lúhu. Použitý lúh je vysoko 
toxický odpad vznikajúci v ropnom a petrochemickom rafinérskom priemysle, 
klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Spracovanie použitého lúhu prostredníctvom 
existujúcich procesov je zložité a nákladné, čo vedie k hromadeniu veľkých zásob 
tohto nebezpečného odpadu v rafinériách. 

30 Ako doplnok k rozpočtu EÚ poskytuje Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti a Európska investičná banka finančné prostriedky na nakladanie s odpadom 
vrátane nebezpečného odpadu. 

31 V nariadení o taxonómii prijatom v roku 2020 sa vymedzujú tie hospodárske 
činnosti, ktoré EÚ považuje za environmentálne udržateľné na zabezpečenie 
transparentnosti na finančných trhoch. V dôsledku toho sa EÚ v období 2021 – 2027 
rozhodla prestať financovať skládkovanie nebezpečného odpadu a spaľovanie 
recyklovateľného nebezpečného odpadu. EÚ financuje všetky alternatívy, ktoré sú 
v hierarchii odpadového hospodárstva vyššie, ako je predchádzanie vzniku a recyklácia. 

Klasifikácia nebezpečného odpadu 

32 Hospodárske subjekty (pôvodcovia odpadu, zberné a triediace strediská, 
prepravcovia, obchodníci a zariadenia na spracovanie odpadu) musia klasifikovať svoj 
odpad ako nebezpečný alebo nie nebezpečný (pozri ilustráciu 6). Tento krok je 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32020R0852
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nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby sa nebezpečný odpad správne identifikoval 
a spracoval v súlade s prísnymi normami a aby boli na úrovni EÚ k dispozícii presné 
a porovnateľné údaje o nebezpečnom odpade. Hospodárske subjekty klasifikujú svoj 
odpad na základe európskeho zoznamu odpadov, rozhodnutia Komisie, v ktorom sa 
kategórie odpadov uvádzajú ako: 

o položky pre odpad, ktorý nie je absolútne nebezpečný: odpad, ktorý sa považuje 
za odpad, ktorý nie je nebezpečný, bez ďalšieho posudzovania, 

o položky pre odpad, ktorý je absolútne nebezpečný: odpad, ktorý sa považuje 
za nebezpečný bez ďalšieho posudzovania, 

o zrkadlové položky: odpad, ktorý môže byť alebo nemusí byť nebezpečný, ktorý  
je potrebné ďalej posúdiť. Na tento účel musia držitelia odpadu určiť, či má odpad 
jednu alebo viacero nebezpečných vlastností vymedzených v rámcovej smernici 
o odpade alebo či odpad obsahuje určité perzistentné organické znečisťujúce 
látky nad prahovými hodnotami stanovenými v rozhodnutí. 

Ilustrácia 6 – Klasifikácia odpadu na nebezpečný alebo iný ako 
nebezpečný odpad 

 
Zdroj: EDA na základe oznámenia Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
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33 V správe financovanej Komisiou z roku 2017 o nakladaní s nebezpečným 
odpadom v členských štátoch sa uvádza, že klasifikácia nebezpečného odpadu 
predstavuje jednu z hlavných výziev, ktorým členské štáty čelia pri nakladaní s týmto 
odpadom. Je to spôsobené najmä problémami členských štátov a držiteľov odpadu 
pri uplatňovaní európskeho zoznamu odpadov17, ale aj nesúladom medzi právnymi 
predpismi EÚ o chemikáliách a odpadoch, ktoré majú vplyv na vymedzenie pojmu 
nebezpečný odpad18.  

34 Takmer polovica položiek v európskom zozname odpadov sú zrkadlové položky19. 
Držitelia odpadu majú často ťažkosti posúdiť, či je ich odpad nebezpečný alebo nie, 
pretože potrebujú poznať jeho chemické zloženie. Takéto informácie nie sú vždy 
k dispozícii. To spôsobuje, že členské štáty a držitelia odpadu klasifikujú ten istý odpad 
odlišne20. Ako príklad možno uviesť, že zatiaľ čo niektoré členské štáty klasifikujú 
a spracúvajú olovnaté sklo používané v katódových trubiciach ako nebezpečný odpad, 
iné ho považujú za odpad, ktorý nie je nebezpečný21. V roku 2018 sa Komisia zaoberala 
touto otázkou uverejnením technického usmernenia o klasifikácii odpadu. 

35 Lítiovo-iónové batérie sa používajú v mnohých výrobkoch, ako sú hračky, 
notebooky, mobilné telefóny a elektrické vozidlá. V nedávnej štúdii sa odhaduje, 
že v EÚ by objem lítiovo-iónových batérií na konci životnosti mohol dosiahnuť približne 
0,2 milióna ton ročne od roku 203022. V USA sú tieto batérie klasifikované ako 
nebezpečný odpad23. V európskom zozname odpadov neexistuje osobitný kód 
pre lítiovo-iónové batérie a jediný dostupný kód, ktorý môžu držitelia odpadu použiť, je 
všeobecný kód pre „ostatné batérie a akumulátory“, ktorý je kódom pre odpad, ktorý 
nie je absolútne nebezpečný. 

                                                      
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Oznámenie o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia 
pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade, COM/2018/032. 

19 Oznámenie Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu, 2018/C 124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 United States Environmental Protection Agency webpage on used lithium-ion batteries. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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36 Právne predpisy EÚ o chemikáliách zohrávajú dôležitú úlohu pri klasifikácii 
odpadu. Vlastnosti, ktoré vymedzujú nebezpečný odpad, uvedené v rámcovej smernici 
o odpadoch, sú väčšinou v súlade s triedami nebezpečnosti používanými 
na identifikáciu nebezpečných látok v EÚ, ktoré sú vymedzené v nariadení o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí. 

37 Chemické látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v EÚ sa identifikujú a obmedzujú 
prostredníctvom nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (nariadenie REACH). V tomto nariadení sa tieto látky vymedzujú 
na základe troch nebezpečných vlastností, ako je uvedené v rámčeku 4. Keďže nie 
všetky tieto vlastnosti sú zahrnuté do nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, nezohľadňujú sa pri klasifikácii odpadu ako nebezpečného odpadu. Preto 
odpad obsahujúci toxické látky, ktoré sa hromadia a zostávajú v životnom prostredí 
a v ľudskom tele po dlhú dobu alebo ktoré narúšajú ľudské hormóny, nie je 
klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Komisia zvažuje návrh doplniť tieto nebezpečné 
vlastnosti do nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí24. 
V nadväznosti na to by Komisia musela ďalej aktualizovať rámcovú smernicu 
o odpadoch, aby sa stala uplatniteľnou na klasifikáciu odpadu. 

                                                      
24 Chemikálie – stratégia udržateľnosti: Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok, 

COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
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Rámček 4 

Látky vzbudzujúce veľké obavy 

V právnych predpisoch EÚ o chemikáliách sa látky, ktoré môžu mať závažné 
a často nezvratné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, označujú ako látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Zatiaľ existuje 224 takýchto látok25. Látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy predstavujú tieto nebezpečenstvá26: 

o karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu: napríklad 
niektoré ftaláty používané ako zmäkčovadlá v podlahových krytinách, 
strešných krytinách, drôtoch alebo v umelej koži na tašky, 

o perzistentné, bioakumulatívne, toxické, veľmi perzistentné a veľmi 
bioakumulatívne: napríklad niektoré brómované spomaľovače horenia 
používané v polystyrénových výrobkoch na tepelnú izoláciu budov, 
obaloch, elektronických zariadeniach, matracoch, autosedačkách alebo 
záclonách, 

o iné látky, ktoré vyvolávajú rovnaké obavy ako látky uvedené vyššie: 
napríklad chemikálie narúšajúce endokrinný systém (napr. niektoré 
bisfenoly – bisfenol A je priemyselná chemikália používaná na výrobu 
polykarbonátu, tvrdého a číreho plastu, ktorý sa používa v mnohých 
spotrebiteľských výrobkoch). 

  

                                                      
25 Webová stránka Európskej chemickej agentúry o zozname kandidátskych látok 

vzbudzujúcich veľmi veľké obavy na autorizáciu. 

26 Webová stránka Európskej chemickej agentúry o látkach vzbudzujúcej veľmi veľké obavy. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/en/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Predchádzanie nebezpečnému odpadu 
v EÚ 

Napriek úsiliu EÚ sa vytváranie nebezpečného odpadu zvýšilo 

38 Predchádzanie vzniku nebezpečného odpadu je v prvom rade najlepším
spôsobom riešenia takéhoto odpadu. Cieľom právnych predpisov EÚ od začiatku  
90‐tych rokov 20. storočia27 je uprednostniť predchádzanie vzniku nebezpečného 
odpadu pred jeho spracovaním. V roku 2008 rámcová smernica o odpade zakotvila 
tento cieľ v právnych predpisoch EÚ prostredníctvom zásady hierarchie odpadového 
hospodárstva (pozri ilustráciu 7). 

Ilustrácia 7 – Zásada hierarchie odpadového hospodárstva 

Zdroj: EDA na základe rámcovej smernice o odpade. 

39 V poslednom desaťročí nadobudlo význam predchádzanie nebezpečnému

odpadu, čo sa odráža v rôznych politických a legislatívnych iniciatívach, ktoré Komisia 
zaviedla, ako je uvedené na ilustrácii 5. Napriek týmto iniciatívam sa množstvo 
vzniknutého nebezpečného odpadu v EÚ neustále zvyšuje (pozri ilustráciu 8). 

27  Článok 3 smernice Rady 91/156/EHS o odpade. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:31991L0156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Ilustrácia 8 – Nebezpečný odpad vytvorený členskými štátmi v roku 2018 
v porovnaní s rokom 2004 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu. 
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40 Od roku 2013 sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli programy 
predchádzania vzniku odpadu28 vrátane opatrení na zníženie nebezpečných látok 
v materiáloch a výrobkoch. V roku 2016 Európska environmentálna agentúra 
analyzovala tieto programy a dospela k záveru, že väčšina z nich nezahŕňa takéto 
opatrenia ani konkrétne ciele na zníženie vzniku nebezpečného odpadu29. Agentúra 
uviedla, že „prevencia nebezpečného odpadu má podľa všetkého nižšiu prioritu ako 
aspekty nakladania s odpadom a obmedzená finančná podpora“30. 

Hospodárske subjekty môžu zabrániť vzniku nebezpečného 
odpadu zmenou spôsobu navrhovania a výroby produktov 

41 Hospodárske subjekty produkujú 96 % nebezpečného odpadu v EÚ (pozri 
ilustráciu 1). Môžu zabrániť vzniku nebezpečného odpadu tým, že budú vyvíjať 
výrobky, ktoré sú udržateľné, s najnižším možným vplyvom na životné prostredie – 
tzv. ekodizajn. Podľa Komisie sa viac než 80 % vplyvu výrobku na životné prostredie 
určuje vo fáze jeho návrhu31. 

42 V marci 2022 Komisia navrhla32 zmeniť svoju smernicu o ekodizajne. Hospodárske 
subjekty by museli poskytovať spracovateľským zariadeniam informácie o prítomnosti 
látok vzbudzujúcich obavy vo svojich výrobkoch a o tom, ako by sa mohli recyklovať 
alebo zneškodniť. Tieto informácie by sa zahrnuli do „digitálnych pasov výrobkov“ 
platných od roku 2024 (pozri ilustráciu 9). Komisia sa domnieva, že to vytvorí stimul 
pre spotrebiteľov, aby prijímali udržateľnejšie rozhodnutia, s ktorými sa hospodárske 
subjekty pri navrhovaní výrobkov zosúladia. 

                                                      
28 Článok 29 rámcovej smernice o odpadoch. 

29 Európska environmentálna agentúra, Prevention of hazardous waste in Europe – the status 
in 2015, 2016. 

30 Európska environmentálna agentúra, tlačová správa: European hazardous waste 
management improving, but its prevention needs attention, 2016.  

31 Oznámenie Udržateľné výrobky ako štandard, COM/2022/140. 

32 Návrh nariadenia na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov, 
COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Ilustrácia 9 – Skupiny výrobkov, pre ktoré sa navrhujú digitálne pasy 

 
Zdroj: EDA na základe dokumentu Digitálny pas výrobku: udržateľné a obehové systémy. 

43 Hospodárske subjekty môžu zabrániť vzniku nebezpečného odpadu 
aj obmedzením prítomnosti nebezpečných látok vo výrobkoch. V roku 2020 Komisia 
navrhla znížiť prítomnosť látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy vo výrobkoch33,  
a to obmedzením používania niektorých z najškodlivejších látok v EÚ34. 

44 Hospodárske subjekty môžu vytvárať menej nebezpečný odpad preskúmaním 
svojich výrobných procesov. V marci 2022 Komisia navrhla zmeniť smernicu  
o priemyselných emisiách. V návrhu sa vyžaduje, aby priemyselné zariadenia (vrátane 
ťažobného priemyslu a odvetvia výroby batérií) zaviedli opatrenia na zlepšenie 
nahrádzania nebezpečných látok vo výrobnom procese a zabránenie vzniku odpadu. 

                                                       
33  Chemikálie – stratégia udržateľnosti: Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok, 

COM/2020/667. 

34  Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD/2022/128. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://environment.ec.europa.eu/document/download/5ac2e9d9-ab98-4850-aa55-e5a392cdf304_en?filename=COM_2022_156_1_EN_ACT_part1_v10.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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45 Všetky tieto opatrenia si vyžadujú čas na preukázanie ich plného účinku. Niektoré 
výrobky vytvárajúce nebezpečný odpad môžu mať dlhú životnosť (napr. vozidlá, 
budovy, nábytok, elektrické zariadenia), čo znamená, že účinky opatrení prijatých 
v súčasnosti, ako je obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok, by boli 
viditeľné len v strednodobom až dlhodobom horizonte, keď sa napokon stanú 
odpadom. Komisia napríklad odhaduje, že do roku 2050 bude postupne vyradených  
len približne 25 % budov postavených pred rokom 200535, ktoré môžu obsahovať 
azbest36. 

Zodpovednosť znečisťovateľov za svoj odpad pomáha 
predchádzať vytváraniu nebezpečného odpadu 

46 Zásada znečisťovateľ platí znamená, že znečisťovatelia nesú náklady 
za znečisťovanie vyplývajúce z ich činností, vrátane nákladov na opatrenia prijaté 
na predchádzanie znečisteniu, kontrolu a odstránenie znečistenia, a náklady, ktoré  
to pre spoločnosť predstavuje. EÚ vyžaduje, aby náklady na nakladanie s odpadom 
znášali pôvodcovia odpadu alebo držitelia odpadu. Členské štáty rozhodnú, či náklady 
na nakladanie s odpadom má znášať držiteľ odpadu alebo čiastočne alebo úplne 
výrobca výrobku, ktorý sa stal odpadom. Nazýva sa to „rozšírená zodpovednosť 
výrobcu“. Na úrovni EÚ niektoré toky nebezpečného odpadu podliehajú rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu podľa právnych predpisov EÚ (napr. odpad z elektrických 
a elektronických zariadení alebo vozidiel po dobe životnosti) alebo prostredníctvom 
vnútroštátnych právnych predpisov a dohôd s priemyslom (napr. odpadové oleje alebo 
pesticídy)37. 

                                                      
35 Komisia, tlačová správa o zákaze azbestu od 1. januára 2005. 

36 Výpočet EDA na základe oznámenia Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, 
tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok, COM/2020/662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Nedávno sme uviedli38, že rozšírená zodpovednosť výrobcov podporuje výrobcov 
v tom, aby vyvíjali ekologickejšie výrobky, ktoré zabraňujú zbytočnému odpadu. 
V akademických štúdiách39 a preskúmaniach politík40 sa uvádza pozitívny prínos 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri znižovaní odpadu. V našej správe sme však 
zdôraznili, že zatiaľ čo poplatky vyberané od občanov/podnikov by mali byť úmerné 
vzniknutému odpadu a v plnej miere zohľadňovať spôsobené škody na životnom 
prostredí, dôkazy naznačujú, že environmentálne externality sú v týchto poplatkoch 
internalizované len v obmedzenej miere. V rámci akčného plánu nulového znečistenia 
z roku 2021 má Komisia v úmysle riešiť nedostatky pri uplatňovaní zásady 
„znečisťovateľ platí“ v roku 2024. 

  

                                                      
38 Osobitná správa 12/2021: Zásada „znečisťovateľ platí“ – Nejednotné uplatňovanie v rámci 

politík a opatrení EÚ v oblasti životného prostredia. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OECD, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Spracovanie nebezpečného odpadu 
v EÚ 

Uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva 
na spracovanie nebezpečného odpadu  

48 Od roku 2008 musia členské štáty zabezpečiť, aby sa s nebezpečným odpadom 
zaobchádzalo v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (pozri ilustráciu 7). 
Nebezpečný odpad by sa mal podľa možnosti pripraviť na opätovné použitie, 
po ktorom nasleduje recyklácia. Časti odpadu, ktoré nemožno recyklovať, by sa mali 
zhodnocovať spaľovaním s výrobou energie. Ako posledná možnosť by sa mal 
nebezpečný odpad zneškodňovať41. 

49 Úplný prehľad spôsobu spracovania nebezpečného odpadu, ktorý vzniká v EÚ,  
by mohol pomôcť Komisii a členským štátom pri posudzovaní, ako sa uplatňuje 
hierarchia odpadového hospodárstva. Takýto prehľad však nie je možné získať 
z dôvodu rozdielu v množstve nebezpečného odpadu, ktorý bol vykázaný ako vzniknutý 
a spracovaný v EÚ. V roku 2018 EÚ vyprodukovala približne 102 miliónov ton 
nebezpečného odpadu (pozri bod 12), zatiaľ čo celkové množstvo spracovaného 
nebezpečného odpadu bolo 82 miliónov ton42, čo predstavuje rozdiel 20 miliónov  
ton (19 %). V tom istom roku sa do EÚ doviezlo 3,6 milióna ton nebezpečného odpadu 
a 0,7 milióna ton sa vyviezlo na spracovanie mimo EÚ43. Po zohľadnení tohto dovozu 
a vývozu sa vykázaný rozdiel zvýši na 22 miliónov ton (21 %). Tento rozdiel sa pohybuje 
od približne 1 % v prípade niektorých členských štátov, ako sú Bulharsko, Estónsko 
a Grécko, po viac než 50 % v prípade iných členských štátov, ako sú Česko, Slovensko, 
Rakúsko a Litva (pozri ilustráciu 10). 

                                                      
41 Článok 4 rámcovej smernice o odpadoch. 

42 Údaje Eurostatu o spracovaní odpadu. 

43 Údaje Eurostatu o spracovaní odpadu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Ilustrácia 10 – Rozdiel vo vykazovaní vytvoreného a spracovaného 
nebezpečného odpadu v roku 2018 

Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu o vzniku, spracovaní a pohyboch odpadu. 

50 Rozdiel medzi vytváraním a spracovaním nebezpečného odpadu môže byť
z rôznych dôvodov44: odpad vytvorený v danom období sa môže považovať 
za spracovaný v inom období, nedostatok informácií o dovoze a vývoze alebo 
nebezpečný odpad môže byť nezákonne zneškodnený. Mohlo by to byť spôsobené 
aj rozdielnymi metódami vykazovania vzniku a spracovania nebezpečného odpadu. 
Napríklad odpad, ktorý obsahuje nebezpečné zložky aj iné zložky, ktoré nie sú 
nebezpečné, sa môže zaznamenať ako 100 % vzniknutý nebezpečný odpad. Príslušný 
odpad, ktorý sa skutočne spracúva, by však zahŕňal len nebezpečné zložky (pozri 
príklad na ilustrácii 11). Komisia má v úmysle objasniť rozdiel medzi tvorbou 

44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 
assessment of Member States’ performance, 2015. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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a spracovaním nebezpečného odpadu vypracovaním experimentálnych účtov odpadu 
na základe odhadovaných údajov45. 

Ilustrácia 11 – Príklad rozdielu v prípade vozidiel po dobe životnosti 
z dôvodu rôznych metód vykazovania 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu za rok 2018 o vytváraní a spracovaní nebezpečného odpadu 
z vozidiel po dobe životnosti. 

51 Pokiaľ ide o uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, z dostupných 
údajov vyplýva, že v roku 2018, podobne ako v roku 2010, keď boli k dispozícii údaje 
o recyklácii odpadu, sa stále zneškodňovala viac než polovica nebezpečného odpadu 
spracovaného v EÚ, pričom takmer žiadny odpad nebol opätovne použitý (pozri bod 
52) a len 45 % sa recyklovalo a zhodnotilo (pozri ilustráciu 12). Je to aj napriek 
mnohým opatreniam, ktoré EÚ prijala s cieľom posunúť nebezpečný odpad vyššie 
v hierarchii odpadového hospodárstva (pozri bod 39). V roku 2009 Komisia odhadla, 
že 97 % nebezpečného odpadu vzniknutého v EÚ by sa mohlo buď recyklovať alebo 
zhodnocovať46.  

                                                      
45 Komisia, prezentácia na seminári OSN/OECD o implementácii systému environmentálneho 

a hospodárskeho účtovníctva: Introduction to waste accounts and possible integration with 
other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 

Vzniknutý odpad:
7 milión ton
(celé vozidlo po dobe životnosti)

Spracovaný odpad:
1,7 milióna ton*

(len nebezpečné komponenty vozidla 
po dobe životnosti)

Rozdiel

* Recyklované, zhodnotené alebo zneškodnené

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Ilustrácia 12 – Žiadne viditeľné zmeny v uplatňovaní hierarchie 

odpadového hospodárstva na nebezpečný odpad v EÚ v rokoch  

2010 až 2018 

 
Pozn.: žiadne údaje o príprave na opätovné použitie. 

Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu o spracovaní nebezpečného odpadu. 

Väčšina nebezpečného odpadu nie je vhodná na prípravu na opätovné 
použitie 

52 Uprednostňovanou možnosťou spracovania nebezpečného odpadu je pripraviť  
ho na opätovné použitie. Znamená to „kontrolu, čistenie alebo opravu“ vyradených 
výrobkov, aby sa dali opätovne použiť bez akéhokoľvek iného predbežného 
spracovania47. Na úrovni EÚ nie sú k dispozícii systematické údaje o tom, koľko 
nebezpečného odpadu sa pripravuje na opätovné použitie. Podľa Komisie sa to týka 
veľmi obmedzeného množstva, keďže neexistujú jasné možnosti opätovného použitia 
pre väčšinu tokov nebezpečného odpadu, najmä preto, že ide o zvyškový výstup 
priemyselných procesov. 

EÚ čelí výzvam na zvýšenie recyklácie nebezpečného odpadu 

53 Recyklácia je druhou uprednostňovanou možnosťou spracovania nebezpečného 
odpadu. Z ilustrácie 12 vyplýva, že v roku 2018 sa recyklovalo 34 % nebezpečného 
odpadu spracovaného v EÚ. To bolo o niečo menej ako v roku 2010, keď sa  
recyklovalo 36 %. 

                                                       
47  Článok 3 rámcovej smernice o odpadoch. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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54 Výkonnosť členských štátov v oblasti recyklácie sa pomocou dostupných údajov 
dá posúdiť len čiastočne. Z údajov vyplýva, koľko nebezpečného odpadu členské štáty 
recyklujú na svojom území, ale neuvádza sa v nich, koľko sa recykluje v zahraničí. 
V roku 2018 boli krajinami, ktoré na svojom území recyklovali najviac vzniknutého 
alebo dovezeného nebezpečného odpadu Grécko (91 %) a Chorvátsko (84 %), 
za ktorým nasledovali Dánsko a Poľsko (79 %), ako sa uvádza v prílohe III. Iné krajiny, 
napríklad Bulharsko a Írsko, recyklujú iba 2 % nebezpečného odpadu na svojom území 
alebo ho dokonca vôbec nerecyklujú, ako Malta. Malta vyváža väčšinu svojho 
nebezpečného odpadu, z ktorého 75 % sa recykluje alebo zhodnocuje spaľovaním 
s výrobou energie. 

55 EÚ môže ovplyvniť, koľko nebezpečného odpadu sa recykluje stanovením cieľov 
v oblasti recyklácie. EÚ doteraz stanovila ciele pre tri toky odpadu, ktoré sú čiastočne 
nebezpečné (odpad z elektrických a elektronických zariadení, batérie a vozidlá po dobe 
životnosti), ako sa uvádza v rámčeku 5. Išlo o tri najviac recyklované toky 
nebezpečného odpadu v EÚ, pričom miera recyklácie ich nebezpečných zložiek v roku 
2018 bola vyššia ako 90 %48. 

                                                      
48 Údaje Eurostatu z roku 2018 o recyklácii tokov nebezpečného odpadu na úrovni EÚ. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en


 34 

 

Rámček 5 

Ciele EÚ v oblasti recyklácie konkrétnych tokov odpadu, ktoré sú 
čiastočne nebezpečné 

V prípade odpadu z elektrických a elektronických zariadení49 musia členské štáty: 

o od roku 2018 dodržiavať minimálny cieľ recyklácie v rozsahu od 55 % 
do 80 % v závislosti od typu zariadenia. 

V prípade batérií a akumulátorov50 musia členské štáty: 

o od roku 2011 dosiahnuť recykláciu 65 priemerných hmotnostných 
percent olovených batérií a akumulátorov, recykláciu 75 priemerných 
hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov 
a recykláciu 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých 
batérií a akumulátorov. V roku 2020 Komisia navrhla zvýšiť tieto ciele51. 

V prípade vozidiel po dobe životnosti52 sa od roku 2015 vyžaduje, aby členské 
štáty splnili minimálne ročné ciele recyklácie 85 % podľa priemernej hmotnosti 
vozidla. 

56 V roku 2009 Komisia identifikovala ďalšie toky nebezpečného odpadu, v prípade 
ktorých by bolo možné recyklovať viac: minerálne odpady zo stavebníctva a demolácie, 
spaľovacie odpady a dva druhy chemických odpadov (odpadové oleje a odpadové 
rozpúšťadlá)53. EÚ zatiaľ nezaviedla ciele v oblasti recyklácie týchto tokov. Recyklácii 
týchto tokov odpadu bráni aj absencia jasných pravidiel na to, aby sa recyklovaný 
výsledok považoval za obchodovateľný výrobok, a nie za odpad54. Tým sa obmedzujú 
trhové príležitosti pre prevádzkovateľov v oblasti odpadu v EÚ55. 

                                                      
49 Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení. 

50 Smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. 

51 Návrh nariadenia o batériách a použitých batériách, COM/2020/798. 

52 Smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. 

53 Delgado L. et al., End-of-waste criteria, 2009. 

54 Oznámenie o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia 
pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade, COM/2018/032. 

55 Opinion of Hazardous Waste Europe on the Environmental impact of waste management 
– revision of EU waste framework, 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
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57 Existujú aj toky nebezpečného odpadu, ktoré je v súčasnosti technicky nemožné 
recyklovať vo veľkom rozsahu alebo ekonomicky životaschopným spôsobom (napr. sklo 
kontaminované nebezpečnými látkami, ako sú žiarivky56). EÚ investovala do vývoja 
takýchto technológií, najmä prostredníctvom programov Horizont 2020 a LIFE, ale tieto 
technológie sa ešte nevyužívajú v priemyselnom rozsahu. 

58 Na recykláciu iných tokov nebezpečného odpadu, ako sú odpadové plasty 
a textílie obsahujúce perzistentné organické znečisťujúce látky a ťažké kovy, ich musia 
prevádzkovatelia odpadu dekontaminovať, t. j. odstrániť z nich nebezpečné látky. 
Nedávne štúdie ukázali, že napriek dekontaminácii sa v recyklovaných materiáloch 
vrátane papiera, plastov, gumy a textilu zistilo široké spektrum nebezpečných látok 
(vrátane niektorých postupne vyradených právnymi predpismi EÚ)57. Dôvodom je 
najmä to, že recyklátorom chýbajú informácie o chemickom zložení odpadu, ktorý 
spracúvajú58, a preto nemôžu vykonať riadnu dekontamináciu. Podľa Komisie to možno 
vysvetliť aj nesprávnymi postupmi nakladania s odpadom, obmedzeniami dostupných 
technológií triedenia a dekontaminácie alebo dovážanými materiálmi recyklovanými 
mimo EÚ s nižšími normami. 

59 Tieto problémy znižujú dôveru v recyklované materiály a predstavujú dôležitú 
prekážku recyklácie nebezpečného odpadu59. Komisia prijala opatrenia60 a od roku 
2021 musia spoločnosti dodávajúce výrobky na trhu EÚ, ktoré obsahujú látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 %, oznamovať informácie 
o týchto výrobkoch vo verejnom registri EÚ61. V apríli 2022 vedúci predstavitelia 
priemyslu uviedli, že stále čelia nedostatku informácií o chemickom obsahu 

                                                      
56 Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

Chemikálie – stratégia udržateľnosti – Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok, 
COM/2020/667. 

61 Databáza SCIP. 

https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
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a nebezpečných vlastnostiach vo svojich dodávateľských reťazcoch, a požiadali 
Komisiu, aby tieto informácie vyžadovala za všetky chemické látky62. 

60 Od roku 2025 budú musieť členské štáty zabezpečiť separovaný zber 
nebezpečného odpadu vyprodukovaného domácnosťami63. Je to príležitosť na zvýšenie 
podielu recyklovaného nebezpečného odpadu pochádzajúceho zo spotrebiteľských 
výrobkov (ako sú elektrické a elektronické zariadenia alebo prenosné batérie). 

Približne polovica spáleného nebezpečného odpadu sa nepoužíva 
na výrobu energie 

61 V roku 2018 boli hlavnými druhmi spaľovaného odpadu s energetickým 
zhodnocovaním v EÚ kontaminované drevo, chemický odpad (najmä chemické látky 
a použité rozpúšťadlá) a zvyšky vznikajúce pri triedení odpadu. Posledné dve kategórie 
boli tiež hlavnými nebezpečnými odpadmi spaľovanými bez energetického 
zhodnocovania64. 

62 Z prílohy III vyplýva, že v roku 2018 bolo 8 % nebezpečného odpadu 
spracovaného v EÚ spálených pri výrobe energie a 6 % bolo spálených bez 
energetického zhodnocovania, čo sú takmer rovnaké údaje ako v roku 2008. Podobne 
ako pri recyklácii z dôvodu problémov s dostupnosťou údajov možno výkonnosť 
členských štátov v oblasti zhodnocovania pri výrobe energie posudzovať len na ich 
území. 

63 Mimovládne organizácie zdôrazňujú negatívny vplyv spaľovania odpadu ako 
zdroja energie s vysokým obsahom uhlíka, ktorý spôsobuje toxické znečistenie 
ovzdušia a potenciálne odvádza odpad od recyklácie65. Prevádzkovatelia odpadového 
hospodárstva zároveň považujú spaľovanie s energetickým zhodnocovaním 
za alternatívny zdroj energie v súčasnom kontexte energetickej krízy v EÚ66. V roku 
2020 4 % energie vyrobenej v EÚ využívalo odpad, zatiaľ čo energia z obnoviteľných 

                                                      
62 Otvorený list Komisii týkajúci sa transparentnosti, 2022. 

63 Článok 20 rámcovej smernice o odpadoch. 

64 Údaje Eurostatu o spaľovaní nebezpečného odpadu s energetickým zhodnocovaním a bez 
neho. 

65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

66 FEAD – Európske združenie odpadového hospodárstva.  

https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
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zdrojov predstavovala približne 41 %, jadrová energia 31 %, tuhé fosílne palivá 15 %, 
zemný plyn 7 % a surová ropa 3 %67. 

64 Nariadenie o taxonómii by mohlo ponúknuť príležitosť na ďalší rozvoj kapacity
spaľovania, keďže sa v ňom vymedzuje spaľovanie všetkých „nerecyklovateľných“ 
nebezpečných odpadov ako zelená investícia (pozri bod 31). 

65 Nové technológie (napr. umelá inteligencia) by tiež mohli pomôcť pri lepšom
triedení nebezpečného odpadu68 a zlepšovaní jeho recyklácie znížením kontaminácie 
nebezpečného odpadu a odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Mohli by tiež zlepšiť 
regeneráciu kritických surovín, ako je meď a nikel, ktoré sa nachádzajú v elektrických 
a elektronických zariadeniach69. Tieto technológie by mohli priniesť aj nové riešenia 
na spracovanie nebezpečných komponentov70. 

Približne polovica nebezpečného odpadu sa stále zneškodňuje 

66 V roku 2018 bola zneškodnená približne polovica nebezpečného odpadu
spracovaného v EÚ, čo je najmenej výhodná možnosť spracovania odpadu. Malá časť 
tohto odpadu, približne 10 %71, bola spálená bez energetického zhodnocovania (pozri 
bod 62), zatiaľ čo zvyšných 90 %72 bolo skládkovaných alebo uložených do prírodných 
dutín, na morskom dne alebo v umelo vytvorených jazerách a rybníkoch. 

67 V súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva by malo byť
zneškodňovanie nebezpečného odpadu vyhradené pre toky nebezpečného odpadu, 
ktoré nemožno recyklovať alebo zhodnocovať v energetike, ako je spaľovací odpad 
vznikajúci pri spaľovaní nebezpečného odpadu. Z ilustrácie 13 vyplýva, že v 14 
členských štátoch sa podiel nebezpečného odpadu ukladaného na skládku alebo 
zneškodneného inými spôsobmi od roku 2008 zvýšil. 

67 Údaje Eurostatu o výrobe primárnej energie v roku 2020. 

68 Európska environmentálna agentúra, Digitálne odpadové hospodárstvo, 2020. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021. 

70 Príklad projektu financovaného EÚ zameraného na recykláciu polyvinylchloridu 
kontaminovaného nebezpečnými látkami: REMADYL. 

71 Údaje Eurostatu o zneškodňovaní nebezpečného odpadu – spaľovanie bez energetického 

zhodnocovania. 
72 Údaje Eurostatu o zneškodňovaní nebezpečného odpadu – skládkovanie a iné. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en


38 

Ilustrácia 13 – Podiel nebezpečného odpadu ukladaného na skládku 
alebo uloženého iným spôsobom 

Pozn.: na Malte a v Luxembursku nebol žiadny odpad skládkovaný alebo uložený iným spôsobom. 

Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu o skládkovaní a iných spôsoboch zneškodňovania nebezpečného 
odpadu. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Mnohé členské štáty vyvážajú svoj nebezpečný odpad na zneškodnenie do iného 
členského štátu alebo mimo EÚ v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu 
(pozri prílohu III). V roku 2018 bolo zneškodnených 22 % zo 7,6 milióna ton 
nebezpečného odpadu vyvezeného členskými štátmi. V roku 2021 Komisia navrhla73 
zakázať všetku prepravu odpadu na zneškodnenie v rámci EÚ a mimo EÚ s výnimkou 
prípadov, keď členské štáty môžu preukázať, že zneškodnenie odpadu na ich území nie 
je technicky a ekonomicky uskutočniteľné. O tomto návrhu rokuje Parlament a Rada 
(pozri bod 82). 

69 Od roku 2030 budú musieť členské štáty obmedziť skládkovanie všetkého odpadu 
vrátane nebezpečného odpadu vhodného na recykláciu74. 

Uplatňovanie prísnejších pravidiel nakladania s nebezpečným 
odpadom 

70 Nakladanie s nebezpečným odpadom podlieha prísnejším pravidlám ako 
nakladanie s inými druhmi odpadu (pozri bod 23). Zo štúdií vyplýva, že hoci členské 
štáty transponovali tieto prísnejšie požiadavky do vnútroštátnych právnych predpisov, 
stretli sa s výzvami pri ich uplatňovaní, najmä pokiaľ ide o vysledovateľnosť 
nebezpečného odpadu a zákaz miešania75. Spoluzákonodarcovia tieto pravidlá posilnili 
v roku 2018 pri poslednej zmene rámcovej smernice o odpade. 

71 Od členských štátov sa vyžaduje, aby sledovali nebezpečný odpad od vzniku  
až po konečné spracovanie. Teoreticky by sa takéto sledovanie mohlo vykonávať 
pomocou údajov o vzniku, spracovaní a pohybe nebezpečného odpadu. Dostupné 
údaje však neumožňujú takúto vysledovateľnosť (pozri body 49 – 50). 

                                                      
73 Článok 11 návrhu na zmenu nariadenia o preprave odpadu, COM/2021/709. 

74 Webová stránka Komisie o skládkovaní odpadu. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 V rámcovej smernici o odpade sa nestanovuje, ako by mala prebiehať 
vysledovateľnosť od vzniku až po konečné spracovanie nebezpečného odpadu. 
V správe z roku 201776 sa uvádza, že vysledovateľnosti nebezpečného odpadu 
v regiónoch EÚ bránia nejednotné a nezlučiteľné informácie o nebezpečnom odpade 
vykázané rôznymi hospodárskymi subjektmi zapojenými do nakladania s takýmto 
odpadom. 

73 S cieľom riešiť otázky týkajúce sa vysledovateľnosti nebezpečného odpadu (pozri 
body 71 – 72) museli členské štáty od roku 2020 zriadiť elektronické registre 
nebezpečného odpadu vzniknutého a spracovaného na ich území. EÚ má tiež v úmysle 
zriadiť elektronický register zásielok odpadu vrátane nebezpečného odpadu v celej 
EÚ77. V tejto fáze neexistujú plány na zabezpečenie toho, aby si vnútroštátne registre 
nebezpečného odpadu mohli vymieňať informácie so systémom EÚ pre prepravu 
odpadu. 

74 Zmiešaním rôznych tokov nebezpečného odpadu sa môžu vytvoriť ďalšie 
nebezpečné látky, ktoré neboli pôvodne prítomné. Miešanie nebezpečného odpadu 
s odpadom, ktorý nie je nebezpečný, môže kontaminovať odpad a spôsobiť, že nie je 
vhodný na recykláciu. Môže tiež riediť nebezpečný odpad. V EÚ je miešanie 
nebezpečného odpadu zakázané od roku 199178. V roku201779 sa v štúdii EÚ zistilo, 
že členské štáty vykonávajú obmedzený počet inšpekcií miešania alebo riedenia 
nebezpečného odpadu. 

Obchodovanie s nebezpečným odpadom v EÚ 

75 Prísnejšie pravidlá nakladania s nebezpečným odpadom a bezpečnostné pravidlá, 
ktoré sa uplatňujú na nebezpečný odpad, predstavujú pre hospodárske subjekty 
dodatočnú administratívnu záťaž a vyššie náklady na spracovanie. V štúdii založenej 
na prieskume rafinérií z roku 201380 sa odhaduje, že medián nákladov na nakladanie 

                                                      
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Návrh na zmenu nariadenia o preprave odpadu, COM/2021/709).  

78 Smernica 91/689/EHS o nebezpečnom odpade. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

80 Prieskum produkcie a nakladania s odpadom v európskych rafinériách z roku 2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
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s nebezpečným odpadom v Európe predstavoval 238 EUR/t v porovnaní so 63 EUR/t 
v prípade odpadu, ktorý nie je nebezpečný81. To vytvára riziko nezákonného 
obchodovania s nebezpečným odpadom, keď prevádzkovatelia nenahlásia vzniknutý 
odpad ako nebezpečný a vyhodia ho nezákonne v EÚ alebo ho nezákonne prepravia 
v EÚ alebo mimo nej. V správe z roku 2016 sa odhaduje, že spoločnosti, ktoré 
používajú nezákonné zneškodňovanie nebezpečného odpadu, by mohli ušetriť  
až 400 % nákladov. 

Odpad, ktorý nie je deklarovaný ako nebezpečný 

76 V roku 2021 bolo deklarovanie nebezpečného odpadu za odpad, ktorý nie je 
nebezpečný, hlavným spôsobom nezákonného obchodovania s nebezpečnými látkami 
v EÚ82. To sa môže uskutočniť napríklad prostredníctvom falošnej dokumentácie 
o chemickom zložení odpadu, falošnou analýzou poskytnutou laboratóriami, 
falšovaním záznamov o nakladaní/vykladaní a úmyselnou klasifikáciou nebezpečného 
odpadu ako odpadu, ktorý nie je nebezpečný83. 

77 Medzi ďalšie postupy, ktoré používajú prevádzkovatelia, aby sa vyhli deklarovaniu 
odpadu za nebezpečný, patrí jeho miešanie s odpadom, ktorý nie je nebezpečný, 
riedenie koncentrácie nebezpečných látok v odpade tak, aby sa nebezpečné vlastnosti 
už nemohli overiť (pozri bod 74), alebo klasifikácia nebezpečného odpadu ako 
použitého tovaru. Napríklad odpad z elektrických a elektronických zariadení 
a ojazdených automobilových súčiastok sa môže deklarovať ako použitý tovar a môže 
byť nebezpečným spôsobom recyklovaný alebo nezákonne vyhodený84. V správe 
Komisie85 sa uvádza, že v roku 2017 z legálneho trhu zmizlo 3,8 milióna ojazdených 
vozidiel (pozri ilustráciu 14). 

                                                      
81 Odhadované náklady prepočítané z USD na EUR použitím výmenného kurzu Eurostatu 

na rok 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

84 Svetová colná organizácia, článok Illegal waste trafficking: more data is key to getting 
a better grip on this trade, 2019; Program OSN pre životné prostredie, Used vehicles and 
the environment, 2020. 

85 Hodnotenie smernice o vozidlách po dobe životnosti, Komisia, SWD(2021) 60. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Ilustrácia 14 – Neznáma poloha vozidiel v EÚ v roku 2017 

 
Zdroj: EDA na základe hodnotenia Komisie týkajúceho sa smernice o vozidlách po dobe životnosti z roku 
2021. 

Nezákonné ukladanie odpadu 

78 Nezákonné ukladanie nebezpečného odpadu je rozšíreným nezákonným 
obchodovaním s odpadom86. Nebezpečný odpad sa môže uložiť na povolených 
miestach mimo zákonných noriem, zanechať na staveniskách alebo 
poľnohospodárskych poliach alebo uložiť na nepovolených miestach alebo v lomoch87. 
Počas operácie Interpolu v roku 2017 zameranej na nebezpečný odpad sa zistilo, 
že najbežnejšími druhmi nebezpečného odpadu, ktorý sa nezákonne zneškodňoval 
v Európe, boli stavebné a demolačné odpady, odpad z automobilového priemyslu 
(vozidlá po dobe životnosti, automobilový olej a automobilové batérie) a chemický 

                                                       
86  Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87  De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

Vývoz ojazdených vozidiel 

mimo EÚ: 0,9 milióna
Vykázané vozidlá po dobe 

životnosti: 6,6 milióna

Neznáma poloha: 

3,8 milióna

= 100 000 vozidiel

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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odpad (exspirované lieky, kaly, nátery, pesticídy a vyčinená koža). Prípad nezákonného 
uloženia odpadu je opísaný v rámčeku 6. 

Rámček 6 

Nezákonné uloženie nebezpečného odpadu v Taliansku 

Toxický odpad bol nezákonne spaľovaný a ukladaný od konca osemdesiatych 
rokov minulého storočia v regióne Kampánia. Zo štúdie o nezákonnej likvidácii 
nebezpečného odpadu v Taliansku vyplynulo, že v období od januára 2012 
do augusta 2013 bolo v tomto regióne nahlásených 6 034 toxických požiarov.88 

Po protestoch občanov vyvolaných rastúcimi zdravotnými problémami 
zaznamenanými medzi obyvateľmi žijúcimi v blízkom okolí sa talianska vláda 
v roku 2014 rozhodla posilniť sankcie za takéto praktiky. V roku 2021 bolo aj tak 
zaznamenaných 1 406 požiarov odpadu89. 

Nelegálna preprava v EÚ alebo mimo nej 

79 Ako sa uvádza na ilustrácii 15, malá časť nebezpečného odpadu EÚ (8,2 milióna 
ton v roku 2020) sa legálne prepravuje medzi členskými štátmi (7,3 milióna ton) 
a mimo EÚ do krajín OECD a Európskeho združenia voľného obchodu (0,9 milióna ton). 
Bezpečné spracovanie nebezpečného odpadu si vyžaduje špecializované 
spracovateľské zariadenia, ktoré nemusia byť dostupné v krajine pôvodu. V iných 
členských štátoch alebo mimo EÚ môžu byť aj ekonomickejšie možnosti spracovania. 

                                                      
88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 

and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Talianska vláda – Ministerstvo vnútra, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Ilustrácia 15 – Zákonné pohyby nebezpečného odpadu v rámci a mimo 
EÚ v roku 2020 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu o pohyboch nebezpečného odpadu. 

80 Toky nebezpečného odpadu, ktoré boli v roku 2020 najviac ovplyvnené 
nezákonnou prepravou, boli elektrické a elektronické zariadenia, vozidlá po dobe 
životnosti a plasty obsahujúce nebezpečné zložky90. Úrad OLAF odhaduje, že 30 % 
všetkých zásielok odpadu do EÚ a z EÚ je nezákonných91. Príklad nezákonnej prepravy 
je uvedený v rámčeku 7. 

                                                      
90 Analýza národných správ Bazilejského dohovoru za rok 2020 Európskym dvorom audítorov. 

91 Správa o činnosti úradu OLAF za rok 2021. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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Rámček 7 

Audit ukázal, ako sa nebezpečný odpad prepravuje na čiernom trhu 

V nariadení o preprave odpadu sa odpad klasifikuje buď ako odpad z tzv. zeleného 
zoznamu, s menej prísnymi požiadavkami na prepravu, alebo z tzv. žltého zoznamu 
s prísnejšími požiadavkami. 

V rámci spoločného auditu z roku 2012 týkajúceho sa presadzovania nariadenia 
o preprave odpadu, ktorý vykonali najvyššie kontrolné inštitúcie zo siedmich
členských štátov a Nórska92, sa zistilo, že nebezpečný odpad sa často dovážal alebo
vyvážal ako „tovar“ alebo ako odpad „zo zeleného zoznamu“ s cieľom vyhnúť
sa prísnejším postupom uplatňovaným na odpad „zo žltého zoznamu“.

81 Nezákonné obchodovanie s odpadom je lukratívne. Ročné príjmy sa odhadujú
na 1,5 až 1,8 mld. EUR93 len z nezákonného obchodovania s nebezpečným odpadom, 
pričom riziko sankcií je nízke94. Odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie sú 
zriedkavé a sankcie sú nízke95. 

82 Nezákonné obchodovanie sa za posledné desaťročie zvýšilo a očakáva sa, že sa
bude naďalej96 zvyšovať, keďže množstvo vzniknutého nebezpečného odpadu 
sa zvyšuje, účinnosť nadobudnú prísnejšie pravidlá nakladania s nebezpečným 
odpadom a vývoz nebezpečného odpadu sa stáva zložitejším97. Komisia prijala 
opatrenia na riešenie tohto problému. V roku 2021 navrhla zakázať prepravu 
nebezpečného odpadu určeného na zneškodnenie, zlepšiť kontroly prepravy v rámci 
EÚ a zvýšiť sankcie a pokuty. Takisto navrhla, aby sa nezákonný zber, preprava, 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečného odpadu stali trestným činom 
zmenou smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. 
Od septembra 2022 Parlament a Rada rokujú o oboch legislatívnych návrhoch. 

92 Spoločná správa na základe ôsmich vnútroštátnych auditov, Coordinated audit on the 
enforcement of the European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Európsky úrad pre životné prostredie, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Preskúmanie 04/2021: Opatrenia EÚ a súčasné výzvy spojené s elektronickým odpadom. 

95 Basel Institute on Governance, Webinar presentation: Illegal waste trade: what’s driving this 
multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 Webová stránka Úradu OSN pre drogy a kriminalitu o plastoch a nebezpečnom odpade. 

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 

society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Výzvy a príležitosti 
83 Nebezpečný odpad predstavuje viaceré hrozby pre ľudské zdravie a životné 
prostredie. Nakladanie s ním v EÚ podlieha reštriktívnym predpisom, pričom 
v porovnaní s iným odpadom sa uplatňujú prísnejšie pravidlá. EÚ prijala iniciatívy 
na zlepšenie nakladania s nebezpečným odpadom, posilnenie právnych predpisov, 
vypracovanie stratégií a poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov 
odpadového hospodárstva. Komisia začala mnohé konania o porušení povinnosti proti 
členským štátom, ktoré netransponovali požiadavky EÚ do vnútroštátnych pravidiel 
(pozri body 22 – 31). 

84 Tvorba nebezpečného odpadu sa neustále zvyšuje a očakáva sa, že v budúcnosti 
sa bude ďalej zvyšovať. Viaceré výzvy v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 
v EÚ pretrvávajú: 

o riešenie rastúceho množstva nebezpečného odpadu predchádzaním jeho vzniku 
všade tam, kde je to možné, 

o zlepšenie klasifikácie nebezpečného odpadu, 

o objasnenie rozdielu medzi vykázanými množstvami vzniknutého a spracovaného 
nebezpečného odpadu a zabezpečenie vysledovateľnosti od výroby po konečné 
spracovanie, 

o obmedzenie zneškodňovania nebezpečného odpadu a podpora recyklácie,  
ak je to možné, 

o boj proti nezákonnému obchodovaniu s nebezpečným odpadom. 

85 Komisia prijala opatrenia na zlepšenie klasifikácie nebezpečného odpadu, ktorá 
je nevyhnutná na jeho správnu identifikáciu a spracovanie. Členské štáty a držitelia 
odpadu však stále čelia výzvam na zabezpečenie jednotnej klasifikácie nebezpečného 
odpadu. Na riešenie tohto problému by Komisia mohla napríklad ďalej zosúladiť rôzne 
platné právne predpisy EÚ (pozri body 32 – 37). 

86 Predchádzanie vzniku nebezpečného odpadu je najdôležitejšie a v právnych 
predpisoch EÚ je už prioritou. Hospodárske subjekty môžu obmedziť svoj nebezpečný 
odpad prijatím postupov ekodizajnu a obmedzením používania nebezpečných látok 
vo výrobných procesoch. Poskytovanie väčšieho množstva informácií spotrebiteľom 
o prítomnosti nebezpečných látok vo výrobkoch by im umožnilo prijímať udržateľnejšie 
rozhodnutia. To by zas ovplyvnilo spôsob, akým hospodárske subjekty navrhujú svoje 
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výrobky, a zabránilo by vzniku nebezpečného odpadu. Komisia by napríklad mohla 
zvážiť rozšírenie používania digitálnych pasov na viac výrobkov, ktoré vytvárajú 
nebezpečný odpad na konci ich životnosti. Riešenie nedostatkov pri uplatňovaní zásady 
„znečisťovateľ platí“, ktoré má Komisia v úmysle dosiahnuť v roku 2024 v rámci 
akčného plánu EÚ na rok 2021 o nulovom znečistení, je príležitosťou zabezpečiť, 
aby znečisťovatelia viac zodpovedali za svoj odpad (pozri body 38 – 47). 

87 Medzi nebezpečným odpadom vznikajúcim a spracovaným v EÚ existuje 21 % 
rozdiel a súčasné údaje nepostačujú na zabezpečenie vysledovateľnosti nebezpečného 
odpadu. Z toho vyplýva potreba zlepšiť príslušné údaje o nebezpečnom odpade. 
Komisia by napríklad mohla zvážiť stanovenie minimálnych prevádzkových podmienok 
pre elektronické registre nebezpečného odpadu v členských štátoch a zosúladiť ich 
s európskym registrom pre prepravu odpadu. To by mohlo predstavovať príležitosť 
na lepšie vysledovanie nebezpečného odpadu od vzniku až po konečné spracovanie 
(pozri body 48 – 50, a 70 – 73). 

88 Nebezpečný odpad sa musí spracovať v špecializovaných spracovateľských 
zariadeniach, ktoré dodržiavajú bezpečnostné požiadavky. Stále tomu bránia rôzne 
ťažkosti, napríklad prevádzkovatelia, ktorí pri spracovaní odpadu zmiešavajú 
nebezpečný odpad s inými druhmi odpadu. Napriek iniciatívam EÚ sa väčšina 
nebezpečného odpadu aj naďalej zneškodňuje namiesto jeho prípravy na opätovné 
použitie, recykláciu alebo zhodnocovanie. Vývoj nových technológií by mohol byť 
prínosom najmä pre recykláciu nebezpečného odpadu. Potreba zlepšiť technológie 
a kapacity na zhodnocovanie kritických surovín z odpadu by tiež podporila strategickú 
autonómiu EÚ. Nariadenie o taxonómii poskytuje príležitosť nasmerovať väčší objem 
súkromných investícií do recyklačných činností. To by mohlo vyriešiť problém, 
že nebezpečný odpad v súčasnosti ešte stále nie je možné recyklovať životaschopným 
spôsobom. Okrem toho by lepšia dekontaminácia a lepšie postupy nakladania 
s odpadom na úrovni členských štátov a držiteľov odpadu mohli otvoriť nové trhové 
príležitosti pre recyklovaný výsledok (pozri body 51 – 69 a 74). 

89 A napokon, nezákonné obchodovanie s nebezpečným odpadom a nezákonné 
ukladanie nebezpečného odpadu zostáva lukratívnym podnikaním s nízkou mierou 
odhaľovania a sankcií. Využívanie digitalizácie, ktorá je príležitosťou na lepšiu 
vysledovateľnosť nebezpečného odpadu, a viac odrádzajúci mechanizmus sankcií  
by mohli obmedziť možnosti nezákonného obchodovania. Zákaz akejkoľvek prepravy 
odpadu na zneškodnenie v rámci EÚ a mimo EÚ, ktorý Komisia navrhla v roku 2021, 
by mohol ďalej prispieť k obmedzeniu nezákonného obchodovania s nebezpečným 
odpadom (pozri body 75 – 82). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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Toto preskúmanie prijala komora I, ktorej predsedá Joëlle Elvinger, členka Dvora 
audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2022. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Tony Murphy 
 predseda 
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Prílohy 

Príloha I – Právne predpisy EÚ uplatniteľné na nebezpečný 
odpad  

Odpadové hospodárstvo 

o Rámcová smernica o odpade – smernica 2008/98/ES 

o Európsky zoznam odpadov – rozhodnutie Komisie 2000/532/ES 

Činnosti súvisiace s odpadom 

o Skládky odpadov – smernica 1999/31/ES 

o Nariadenie o preprave odpadu – nariadenie (ES) č. 1013/2006 

o Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva – smernica 
2008/99/ES 

o Priemyselné emisie (spaľovanie odpadu a spracovanie odpadu) – smernica 
2010/75/EÚ 

o Kontrola nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok – 
smernica 2012/18/EÚ 

o Návrh revízie smernice o priemyselných emisiách (2022) 

o Návrh nového nariadenia o preprave odpadu (2021)  

o Návrh revízie smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného 
práva (2021) 

Konkrétne toky odpadu 

o Obaly a odpady z obalov – smernica 94/62/ES 

o Zneškodnenie PCB/PCT – smernica 96/59/ES 

o Vozidlá po dobe životnosti – smernica 2000/53/ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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o Batérie a akumulátory – smernica 2006/66/ES 

o Odpad z ťažobného priemyslu – smernica 2006/21/ES 

o Obmedzenia nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach – 
smernica 2011/65/EÚ 

o Odpad z elektrických a elektronických zariadení – smernica 2012/19/EÚ 

o Recyklácia lodí – nariadenie (EÚ) č. 1257/2013 

o Perzistentné organické znečisťujúce látky – nariadenie (EÚ) 2019/1021 

o Návrh nového nariadenia o batériách a akumulátoroch (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Príloha II — Postupy v prípade nesplnenia povinnosti týkajúce 
sa nebezpečného odpadu 

V období 1990 – 2022 Komisia začala proti členským štátom 216 postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka nezahŕňa 
postupy v prípade nesplnenia povinnosti začaté proti Spojenému kráľovstvu v tom 
istom období. 

Tieto postupy v prípade nesplnenia povinnosti sa osobitne zaoberali témou 
nebezpečného odpadu a polychlórovaných bifenylov (PCB) a polychlórovaných 
terfenylov (PCT). PCB a PCT sú skupinou syntetických chemických látok, ktoré 
sa používajú hlavne v elektrických zariadeniach. Tieto látky, ktoré sa v minulosti 
vo veľkej miere používali, boli v EÚ od roku 1985 obmedzené z dôvodu 
environmentálnych obáv, ktoré vzniesli. 

 

Zdroj: EDA. 
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Príloha III – Spracovanie nebezpečného odpadu v roku 2018  

V nasledujúcom grafe je znázornené, ako sa v roku 2018 spracoval nebezpečný odpad 
v EÚ a v každom členskom štáte. Spracovanie sa uvádza aj v prípade nebezpečného 
odpadu vyvezeného každým členským štátom a EÚ, ale s menšími podrobnosťami 
z dôvodu dostupnosti údajov. 
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spracovaný v členskom 
štáte a vyvezený 
na spracovanie 

Malta

Bulharsko

Estónsko

Cyprus

Fínsko

Belgicko

Rakúsko

Česko

Portugalsko

Francúzsko

Slovensko

Švédsko

Maďarsko

Taliansko

Nemecko

Rumunsko

Slovinsko

Holandsko

Litva

Španielsko

Poľsko

Írsko

Lotyšsko

Dánsko

Grécko

Chorvátsko

Luxembursko

EÚ
92 % 8 % 34 % 49 %8 % 3 % 6 % 77 % 22 %
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Zdroj: EDA. 

Zhodnocovanie (energetické zhodnocovanie)
Recyklácia

Zneškodňovanie(spaľovanie)
Zneškodnenie(Skládkovanie a iné)

Opätovné využitie
a zhodnocovanie

Zneškodnenie

Neznáme spracovanie

Zhodnocovanie (Iné)

Spracovaný v členskom štáte Vyvezený na spracovanieNebezpečný odpad: 

Spracovanie odpadu:

Neznáme spracovanie
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Glosár 
Bioakumulatívne: termín používaný na opis chemikálií, ktoré sa hromadia v tkanivách 
rastlín a zvierat, pretože sú absorbované rýchlejšie ako metabolizmus rozpadu.  

Ekodizajn: prístup v oblasti dizajnu, ktorého cieľom je minimalizovať vplyv výrobku 
na životné prostredie počas jeho celého životného cyklu.  

(Energetické) zhodnotenie: použitie horľavého odpadu na výrobu energie spaľovaním 
s rekuperáciou takto vytvoreného tepla. 

Európsky fond regionálneho rozvoja: fond EÚ na posilnenie hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti v EÚ prostredníctvom financovania investícií, ktorými sa znižujú rozdiely 
medzi regiónmi. 

Horizont 2020: program EÚ na financovanie výskumu a inovácie v období 2014 – 2020. 

LIFE: finančný nástroj na podporu vykonávania politiky EÚ v oblasti životného 
prostredia a klímy prostredníctvom spolufinancovania projektov v členských štátoch.  

Odpad „zo žltého zoznamu“: odpad, ktorý nemožno dovážať alebo vyvážať 
na zhodnotenie bez predchádzajúceho písomného oznámenia alebo súhlasu orgánov 
príslušných krajín, vrátane nebezpečného odpadu. 

Odpad zo „zeleného zoznamu“: odpad, ktorý sa môže dovážať alebo vyvážať 
na zhodnotenie bez predchádzajúceho písomného oznámenia alebo súhlasu orgánov 
príslušných krajín. 

Perzistentné organické látky: chemické látky, ktoré odolávajú rozkladu a môžu 
cestovať na dlhé vzdialenosti a zostať v životnom prostredí po dlhú dobu neporušené. 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu: prístup, ktorým sa zodpovednosť výrobcu 
za výrobok rozširuje o fázu po použití výrobku spotrebiteľom, vrátane recyklácie 
a zneškodnenia. 

Skládkovanie: zneškodnenie nebezpečného odpadu prostredníctvom uloženia 
na povrchu. 

Zásada „znečisťovateľ platí“: zásada, podľa ktorej sa vyžaduje, aby osoby, ktoré 
spôsobujú alebo by mohli spôsobiť znečistenie, niesli náklady na opatrenia 
na predchádzanie jeho vzniku, kontrolu alebo nápravu. 
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Zneškodnenie: činnosť spracovania odpadu, pri ktorej je odpad ponechaný na povrchu, 
uložený v podzemí, uložený vo vodnom útvare, rybníku alebo lagúne, alebo 
vstrekovaný do studne, soľnej kupoly alebo prirodzene sa vyskytujúceho úložiska. 
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Tím EDA 
Toto preskúmanie EDA o opatreniach EÚ na riešenie rastúceho množstva 
nebezpečného odpadu prijala komora I Udržateľné využívanie prírodných zdrojov, 
ktorej predsedá členka EDA Joëlle Elvinger. Úlohu viedla členka EDA Eva Lindström, 
podporu jej poskytli Katharina Bryan, vedúca kabinetu, Johan Stalhammar, atašé 
kabinetu, Andrzej Robaszewski, ekonóm kabinetu, Florence Fornaroli, hlavná 
manažérka, Mihaela Văcărașu, vedúca úlohy, Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, 
Lucia Rosca, Malgorzata Frydel a Vasileia Kalafati, audítori a audítorky. 
Marika Meissenzhl poskytla grafickú podporu. Laura McMillan poskytla jazykovú 
podporu. 

 
Zľava doprava: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, Malgorzata Frydel, 
Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, 
Katharina Bryan, Laura McMillan a Marika Meisenzahl. 
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Toto preskúmanie sa zaoberá opatreniami EÚ na boj 
proti nebezpečnému odpadu. Nebezpečný odpad 
môže poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. 
Iniciatívy EÚ sa zameriavajú na predchádzanie jeho 
vzniku, ale nebezpečný odpad sa od roku 2004 
naďalej zvyšuje. Jeho bezpečnému spracovaniu 
bránia ťažkosti, napr. spoľahlivé sledovanie 
nebezpečného odpadu. Stále sa zneškodňuje viac 
než 50 % nebezpečného odpadu EÚ. Recyklácia 
je obmedzená technickými ťažkosťami a nedostatkom 
trhových príležitostí pre recyklovaný výstup. Okrem 
toho nezákonné obchodovanie s odpadom zostáva 
lukratívnym podnikaním. Budúce výzvy spočívajú 
v riešení rastúceho množstva nebezpečného odpadu, 
zlepšovaní jeho klasifikácie, zabezpečení 
vysledovateľnosti od výroby po konečné spracovanie, 
obmedzení jeho zneškodňovania prostredníctvom 
väčšej recyklácie a v boji proti nezákonnému 
obchodovaniu s odpadom.

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx 
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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