Saský zemský sněm
5. volební období
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Návrh
frakce ALIANCE 90/ZELENÍ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Téma: Zastavení dalšího růstu poplatků za odpad ve východním Sasku – zavedení nařízení o
soběstačnosti pro směsný komunální odpad v Sasku
Nechť zemský sněm rozhodne:
Vláda státu se vyzývá,
I.

aby podala do 31.12.2013 zprávu kdy, které osoby s jakým obsahem a zejména na jaká
prognózovaná množství zpracovávaného odpadu zpracovaly text výběrového řízení
Regionálního svazu odpadového hospodářství Horní Lužice – Dolního Slezska (RAVON) a
uzavřely na tom založenou smlouvu se společenstvím předkladatelů nabídky Vereinigte
Energiewerke AG/Steinkohle Bergbau und Energie AG (VEAG/STEAG) – Konsorciem pro
tepelné zpracování odpadu Horní Lužice – Dolního Slezska.
Zejména má být prověřeno a podána zpráva o
1. roli příslušných saských ministrů životního prostředí, m.j. jejich tehdejším vlivu na okresy
(motivační financování apod.) zejména jejich zemské rady a zástupce Regionálního svazu
odpadového hospodářství Horní Lužice – Dolního Slezska (RAVON) na výběrové řízení,
zadávací řízení a rozhodnutí Thermische Abfallbehandlung Lauta GmbH & Co. oHG (TA
Lauta) a při projednávání smlouvy a realizaci,
2. předpokladech, výkonových a zadávacích kritériích, druhu výběrového řízení a zadání,
druhu a rozsahu zanedbání právního a odborného dohledu dozorčích úřadů, zejména
vlády státu při plánování, povolení a provozu spalovny odpadu, která byla od začátku
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předimenzovaná a provedení zákona o odpadovém hospodářství a právních předpisů o
ochraně půdy ve Svobodném státě Sasko,
3. případném porušení právních předpisů a povinné péče tehdejší osoby odpovědné
v RAVONu v projektovém, výběrovém a zadávacím řízení při projednávání smlouvy a
provedení smlouvy,
4. zákonnosti a přiměřenosti povolení naprosto předimenzovaného TA Lauta s roční
kapacitou spalování 225.000 tun odpadu,
5. možném rozporu smlouvy s dobrými mravy, zejména s ohledem na
a) to, že chybí jakákoli doložka o snížení nebo ukončení v případě, že množství budou
klesat,
b) zakotvení pokut / kompenzací pro případ nevytížení,
c) jednostrannou opci prodloužení provozovatelů po roce 2028 do roku 2033.
II. aby ještě v tomto volebním období zavedla saské nařízení o soběstačnosti v souladu s právem
EU s povinností zaručit využití a odstraňování směsného komunálního odpadu podle
katalogového čísla odpadu 20 03 01 nařízení o Evropském katalogu odpadů (AVV) ve
Svobodném státě Sasko, aby bylo dosaženo cíle maximálního zachování zdrojů, energetické
efektivnosti, látkového a energetického využití při minimálních dopadech na životní
prostředí;
III. aby informovala zemský sněm do 31.12.2013 o dalších krocích a opatřeních vlády státu na
podporu RAVONu a ke snížení zatěžujících vlivů na životní prostředí a finančních dopadů na
občany.
Odůvodnění:
k
I. RAVON se zavázal do roku 2028 dodat každý rok do TA Lauta 110.000 tun odpadu za fixní
cenu 115 EUR/tunu. Pokud nebude tohoto množství dosaženo, musí RAVON podle smlouvy
platit Thermische Abfallbehandlung Lauta GmbH & Co. oHG kompenzaci. Tato kompenzace
v současné době dramaticky stoupá: z průměrných ročních 500.000 eur v letech 2007 až 2010
na 1,1 milionu eur v roce 2011. Pro rok 2012 zemská vláda dokonce vychází z 3,1 milionu eur
kompenzací. To vyplývá z odpovědi ministra životního prostředí Franka Kupfera (CDU) na
malou interpelaci „Aktuální vývoj ve spalovně odpadu TA Lauta (okres Bautzen)“ (17.04.2013,
Drs. 5/11555) poslankyně zemského sněmu Gisely Kallenbach. Problém neskončí v roce 2028,
ale až v roce 2033, protože ve smlouvách mají Vattenfall/Steag jednostrannou opci
prodloužení o dalších pět let. V současné době dodává RAVON ročně cca 80.000 t. Množství
odpadu klesalo na základě ekologicky vhodného intenzivnějšího třídění a využívání odpadu a
demografického vývoje v zemských okresech Görlitz a Bautzen ročně o tři procenta. Pokud
bude tento vývoj pokračovat, dá se předpokládat, že do roku 2033 bude roční množství již jen
60.000 tun odpadu. Do roku 2033 by se mohly zaplacené pokuty na základě pro RAVON velmi
nevýhodné smlouvy vyšplhat celkově až na 100 milionů eur. Chybějící množství, za které musí
RAVON zaplatit kompenzace 115 eur za tunu, mohou Vattenfall/Steag nabídnout někomu
jinému jako nevyužitou kapacitu. To se již děje za predátorské ceny. Tuna odpadu pak už stojí

jen 25 eur namísto 115 eur, které platí RAVON. Občané okresů Görlitz a Bautzen tak dotují
spalování odpadu a nízké poplatky za odpad v ostatních spolkových zemích nebo sousedních
státech. Již ve výběrovém řízení RAVONu byly formulovány negativní podmínky. Vláda
saského státu od konce devadesátých let mimo jiné dopisem tehdejšího státního ministra
Arnolda Vaatze masivně ovlivňovala stavbu zařízení na odstraňování odpadu v okresech.
Základem byla prognózovaná množství odpadu, která byla velmi nadhodnocená. Vrchní a
nejvyšší úřady mají právní a odborný dohled. Proto je nutné vyjasnit odpovědnosti a určit
viníky, aby případně bylo možno inicializovat regresní pohledávky. Podle saského zákona o
odpadovém hospodářství a právních předpisů o ochraně půdy musela být kalkulace poplatků
předložena dozorčímu úřadu. Nad rámec poplatků mají být podle zákona navíc vytvořeny
efektivní pobídky pro zabránění vzniku, recyklaci a ekologické odstraňování odpadu. Toho
všeho povolením takového výběrového řízení a takové smlouvy (na dobu 25 plus 5 let se
závazkem téměř konstantních minimálních dodaných množství) zjevně nebylo dosaženo.
II. Povinností využít a odstranit ve Svobodném státě Sasko směsný komunální odpad vzniklý
v Sasku se sníží přepravní vzdálenosti a tím se zabrání vzniku zdraví škodlivých imisí a
jemného prachu a snížením přepravní vzdálenosti se ušetří energie. Posílí se tak opětovné
použití zdrojů v regionálním koloběhu.
III. RAVON musí na základě současné smlouvy s T.A. Lauta platit kompenzace ve výši až 100
milionů eur provozovateli zařízení. Obcím a okresům Görlitz a Bautzen jako jediným členům
odpadářského svazku tím hrozí výrazně vyšší zatížení. Dalším důsledkem budou drasticky
stoupající poplatky za odpad, které lze očekávat, a s tím spojené další zvýšené zatížení
občanů okresů Bautzen a Görlitz. Hrozící negativní finanční dopady je nutné opatřeními vlády
státu odvrátit resp. zmírnit. Přitom je třeba také prověřit, zda jsou stávající smlouvy legitimní
a neodporují dobrým mravům.

