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1. Wstęp 

1.1 Kontekst 

 

Ramowa Dyrektywa Odpadowa (2008/98/EC, zwana dalej 'Dyrektywą' bądź RDO) wprowa-

dza, między innymi, nową procedurę definiowania kryteriów end-of-waste (EoW), które są 

kryteriami, jakie dany strumień odpadów musi spełnić w celu utraty statusu odpadu. 

 

Strumienie odpadów typowane do tej procedury muszą zostać poddane czynnościom odzy-

skiwania oraz uzyskać zgodność z zestawem szczegółowych kryteriów. Kryteria te dla po-

szczególnych strumieni odpadów zostaną dopiero ustanowione, lecz ogólne warunki, jakie 

materiał odpadowy musi spełnić, zdefiniowano w Artykule 6 RDO następująco: 

 

Niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami w rozumieniu art. 3 pkt. 1, gdy 

zostały poddane procesowi odzysku, w tym recyklingu, i spełniają ścisłe kryteria, opracowane 

zgodnie z następującymi warunkami: 

 

a) dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do konkretnych celów; 

b) istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów bądź popyt na nie; 

c) dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla konkretnych celów 

oraz wymagania obowiązujących przepisów i norm mających zastosowanie do produktów; 

oraz 

d) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych 

skutków dla środowiska lub zdrowia ludzi. 

 

Co więcej, Artykuły 6(2) oraz 39(2) Dyrektywy precyzują polityczny proces decyzyjny doty-

czący kryteriów dla każdego strumienia end-of-waste, który w tym przypadku przybiera for-

mę procedury komitetowej
1
 nadzorowanej przez Radę oraz Parlament i wynikającej z niej 

Regulacji. Komisja Europejska w ramach swojego wkładu w podejmowanie decyzji przez 

komitety przygotuje propozycje kryteriów end-of-waste dla szeregu określonych strumieni 

odpadów, w tym dla odpadów biodegradowalnych. 

 

Wytyczne metodologiczne
2
 dla rozwoju kryteriów end-of-waste zostały opracowane przez 

Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych Wspólnego Centrum Badawczego 

(JRC-IPTS) jako część tak zwanego 'Raportu o kryteriach End-of-Waste'. Komisja Europej-

ska pracuje obecnie nad propozycjami kryteriów end-of-waste dla określonych strumieni od-

padów zgodnie z warunkami prawnymi oraz przy użyciu wytycznych metodologicznych JRC. 

Udział IPTS w tych pracach obejmie przygotowanie studiów z informacjami technicznymi dla 

każdego kandydującego strumienia odpadów stanowiących materiał wspierający dla wszyst-

kich propozycji kryteriów end-of-waste. Obok opisu kryteriów studia te zawierać będą 

wszystkie podstawowe informacje konieczne dla zapewnienia zgodności z warunkami przyję-

tymi w Artykule 6 Dyrektywy. 

                                                           
1
 Postęp procesów komitetowych w sprawie RDO można śledzić na stronie: 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_en.htm 
2
 Publikacje JRC-IPTS nt. end-of-waste dostępne są pod adresem: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wy-

tyczne dla procedur operacyjnych przedstawionych na ryc. 5 w raporcie "End-of-Waste crite-

ria". 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_en.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/
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W oparciu o wypowiedzi ekspertów z państw członkowskich oraz zainteresowanych partne-

rów zrzeszonych w Technicznej Grupie Roboczej dla każdego ze strumieni odpadów opraco-

wane zostaną badania kontekstowe. Grupy robocze składają się z ekspertów reprezentujących 

organy administracyjne państw członkowskich, przemysł, organizacje pozarządowe i środo-

wisko akademickie. Zadaniem ekspertów będących członkami tych grup jest dostarczanie 

danych, informacji lub komentarzy do publikacji pisemnych, a także udział w warsztatach 

eksperckich organizowanych przez IPTS. Eksperci mogą być proszeni o różny udział w 

warsztatach zależnie od sytuacji. 

 

Procedura komunikacyjna wygląda następująco: IPTS podejmuje inicjatywę w sprawie każ-

dego strumienia odpadów i dostarcza ogólne dokumenty zawierające pytania skierowane do 

technicznych grup roboczych. Pytania otwarte przedyskutowywane są z ekspertami w trakcie 

warsztatów i, jeśli zachodzi potrzeba doprecyzowania konkretnych elementów, w ramach 

konsultacji osobistych. IPTS zbiera wymagane informacje od ekspertów przed i/lub po warsz-

tatach, stosownie do okoliczności, i opracowuje ich syntezę w formie projektu dokumentu. 

Ostatecznie dokumenty te stają się podstawą dla technicznych propozycji end-of-waste dla 

każdego strumienia odpadów i są przedkładane DG ds. środowiska w celu dalszego użycia 

przy przygotowywaniu propozycji regulacji przez Komisję. 

 

W politycznym procesie decyzyjnym państwa członkowskie (w ramach procedury Komitetu 

Dostosowań Technicznych [Technical Adaptation Committee] zgodnie z Ramową Dyrektywą 

Odpadową i po analizach przeprowadzonych zarówno przez Parlament, jak i Radę) rozważają 

każdą z propozycji regulacji, które, jeśli zostaną zaaprobowane, zyskują moc prawną.  

 

1.2. Cele 

 

Celem niniejszego studium jest zaprezentowanie pełnej informacji kontekstowej oraz możli-

wych propozycji technicznych dotyczących kryteriów end-of-waste dla odpadów biodegra-

dowalnych poddawanych obróbce biologicznej. 

 

Dokument ten stanowi kontynuację prac Technicznej Grupy Roboczej obejmujących kilka 

konsultacji pisemnych, trzy warsztaty eksperckie przeprowadzone w siedzibie IPTS w Sewilli 

(w marcu i październiku 2011 roku oraz w lutym 2013 roku) oraz zakończoną kampanię 

próbkowania i analiz prowadzoną przez JRC. Jako takie, studium to przedstawia wachlarz 

możliwości odzyskiwania odpadów biodegradowalnych w procesach kompostowania i/lub 

fermentacji, a także podaje zakres informacji, jakie muszą być dokumentowane przy definio-

waniu kryteriów end-of-waste. 

 

Publikacja może być używana jako podstawa do dalszej dyskusji w samej Komisji i/lub z 

zewnętrznymi partnerami. 

 

1.3 Zakres zagadnień 

 

W swoim komunikacie dotyczącym przyszłego gospodarowania bioodpadami w Unii Euro-

pejskiej (COM(2010) 235)
3
 Komisja Europejska stwierdza, iż kompost i materiał przefermen-

                                                           
3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0235:FIN:PL:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0235:FIN:PL:PDF
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towany wytwarzane z bioodpadów są materiałami, których nie użytkuje się wystarczająco 

intensywnie. Ponadto wspomina się, że procedura end-of-waste w kształcie proponowanym 

w Ramowej Dyrektywie Odpadowej może stać się najbardziej efektywnym sposobem na 

ustanowienie standardów dla kompostu i materiału przefermentowanego, co umożliwi ich 

swobodny ruch na rynku wewnętrznym oraz pozwoli na użycie ich bez dalszego monitorowa-

nia i kontroli gleb, na których się je stosuje. 

Prócz tego, zgodnie z dołączonym do wspomnianego wyżej komunikatu dokumentem robo-

czym Komisji
4
 do niektórych form obróbki biologicznej nadają się różne kategorie odpadów: 

bioodpady i odpady biodegradowalne. 

 

"Bioodpady" w Ramowej Dyrektywie Odpadowej definiuje się jako "odpady ogrodowe i 

parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek 

zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa 

spożywczego". Definicja ta nie uwzględnia odpadów z leśnictwa i rolnictwa, oborniku, osadu 

ściekowego lub innych odpadów biodegradowalnych (tekstyliów naturalnych, papieru czy 

przetworzonego drewna). 

 

"Odpady biodegradowalne” to szerszy termin, który zgodnie z definicją zamieszczoną w  

Dyrektywie Składowiskowej (Landfill Directive) obejmuje wszystkie odpady, jakie mogą 

zostać poddane procesom rozpadu tlenowego bądź beztlenowego, takie jak odpady żywno-

ściowe i ogrodowe, papier i tektura. 

 

Całkowita roczna produkcja bioodpadów w UE sięga od 118 do 138 Mt, z których około 88 

Mt wywodzi się z odpadów komunalnych, zaś od 30 do 50 Mt ze źródeł przemysłowych ta-

kich jak przetwórstwo spożywcze.
5
 W UE bioodpady stanowią zwykle od 30 do 40% komu-

nalnych odpadów stałych (MSW) - przedział ten może jednak poszerzać się od 18% do aż 

60%. Biologiczna frakcja MSW składa się z dwóch głównych strumieni: zielonych odpadów 

parkowych, ogrodowych, itp. oraz odpadów kuchennych. Ów pierwszy zawiera zwykle 50-

60% wody, a także więcej drewna (lignocelulozy), drugi nie zawiera drewna, ale aż do 80% 

wody. 

 

Bioodpady i odpady biodegradowalne mogą być poddane różnym formom obróbki (biolo-

gicznej), ale kompostowanie i fermentacja reprezentują większość używanych procesów. Z 

tego względu zakres zagadnieniowy tego studium został ograniczony do kompostu i fermenta-

tu pochodzących w szczególności z odpadów biodegradowalnych. 

 

W tej pracy kompost i fermentat definiuje się następująco: 

 

 Kompost: kompost to stały materiał cząsteczkowy, który przeszedł sanityzację oraz 

stabilizację w trakcie procesu obróbki biologicznej, którego ostatnim etapem jest 

kompostowanie aerobowe. Kompostowanie to proces kontrolowanego rozkładu mate-

riałów biodegradowalnych w określonych warunkach, w głównej mierze aerobowych, 

które w wyniku biologicznego wydzielania ciepła pozwalają na osiąganie temperatur 

odpowiednich dla bakterii termofilnych. 

 

 Fermentat: materiał przefermentowany to produkt półstały bądź ciekły, który prze-

szedł sanityzację i stabilizację w trakcie procesu obróbki biologicznej, którego ostat-

                                                           
4
 http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_biowaste.pdf 

5
 W oparciu o dane EUROSTATU dotyczące odpadów miejskich, źródło: Eunomia (2009)  

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_biowaste.pdf
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nim etapem jest fermentacja anaerobowa. Może występować w formie kompletnej lub 

być rozdzielony na fazę ciekłą i fazę półstałą. Fermentacja beztlenowa jest procesem 

kontrolowanego rozkładu materiałów biodegradowalnych w określonych warunkach, 

w głównej mierze anaerobowych, przy temperaturach odpowiednich dla bakterii me-

zofilnych lub termofilnych. 

 

Należy zaznaczyć, iż zwyczajne składowanie i dojrzewanie materiałów przefermentowanych 

anaerobowo w warunkach tlenowych nie jest uważane za kompostowanie. Co więcej, studium 

ogranicza się tylko do materiałów mogących utracić status odpadu po przejściu przez procesy 

obejmujące kompostowanie lub beztlenową fermentację materiałów biodegradowalnych. 

Żadne materiały będące produktami bądź półproduktami nie są tu omawiane. 

 

Wszędzie tam, gdzie studium odnosi się do kompostu lub materiału przefermentowanego po-

wstałych przy użyciu obróbki mechaniczno-biologicznej (MBT), domyślnie mówi się o mate-

riałach wytworzonych w instalacjach zaprojektowanych do produkcji kompostu lub materiału 

przefermentowanego o jakości wystarczającej do ich użycia w glebach. Wszelkie inne wy-

twory końcowe, takie jak materiały stabilizowane nadające się do składowania albo spalania, 

zostaną w niniejszym dokumencie wyraźnie sprecyzowane. Często spotykane niejasności 

narosłe wokół różnych technologii zebranych pod wspólnym terminem obróbki mechaniczno-

biologicznej omówione są w sekcji 2.2. 

 

Oprócz tego, praca ta zajmuje się recyklingiem materiałowym substancji uzyskanych z kom-

postowania lub fermentacji odpadów biodegradowalnych. Studium nie dotyka spraw związa-

nych z użyciem materiałów biodegradowalnych i produktów od nich pochodnych jako paliw, 

ani też w kontekście innych form odzyskiwania energii, które są przedmiotem odrębnego stu-

dium JRC-IPTS. 

 

Wreszcie, materiały biodegradowalne, które nie zostały poddane kompostowaniu lub fermen-

tacji beztlenowej, są całkowicie wyłączone z zakresu tematycznego tej pracy. Materiały te to 

nieprzetworzone odchody zwierzęce, surowe osady ściekowe czy resztki z plonów uzyskiwa-

nych z pól uprawnych, jak również powtórnie wykorzystywane tekstylia. Wybór ten podyk-

towany jest kilkoma powodami: 

 dany materiał nie posiada statusu odpadu (np. nieprzetworzony obornik); 

 materiał nie jest w pełni bezpieczny higienicznie i/lub stabilny biologicznie (np. nie-

przetworzony obornik, surowy osad ściekowy); 

 materiał nie jest przewidziany do użytku jako nawóz, ulepszacz gleby lub składnik 

podłoża hodowlanego, przez co proponowane tu kryteria end-of-waste nie są w jego 

kontekście istotne (np. powtórnie wykorzystane tekstylia). 

1.4 Struktura dokumentu 

 

Dokument ten oparty jest częściowo na informacjach zawartych w studium przypadku dla 

kompostu znajdującym się w rozdziale 2. raportu końcowego o kryteriach End-of-Waste 

(IPTS, 2008). Informacje te zostały uzupełnione o wyniki nowych badań, a także dane dostar-

czone przez partnerów po trzech warsztatach zorganizowanych w Sewilli w latach 2010-2013, 

odnosi się to w szczególności do materiału przefermentowanego. 

 

Dokument ten składa się z trzech głównych rozdziałów, którym odpowiada dolna część ilu-

stracji pojęciowej na rysunku 1. Część pierwsza studium (rozdział 2) odpowiada drugiemu 

wierszowi i przedstawia ogólny zarys informacji na temat kompostu i materiału przefermen-
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towanego, ich składu, typów i źródeł, przetwarzania, oceny i powtórnego użycia. Rozdział ten 

zawiera wiadomości dotyczące spełnienia czterech warunków określonych w artykule 6 Ra-

mowej Dyrektywy Odpadowej, a są to zapotrzebowanie rynkowe i konkretny użytek dla 

kompostu i materiału przefermentowanego, identyfikacja oddziaływań na zdrowie i środowi-

sko, jakie mogą pojawić się w wyniku zmiany statusu, warunki uzyskiwania zgodności ze 

standardami i wymogami jakościowymi, jak też ramy prawne dla kompostu i materiału prze-

fermentowanego wyznaczone zarówno przez legislację odnoszącą się bezpośrednio do odpa-

dów, jak i do innych dziedzin. 

 

Druga część dokumentu (rozdział 3) traktuje o substancjach zanieczyszczających w kompo-

ście i materiale przefermentowanym. Zawiera wyniki akcji zorganizowanej przez JRC, której 

celem było dokonywanie analiz serii próbek kompostu i fermentatu, które jako pierwsze mia-

łyby utracić status odpadu, pod kątem obecności nieorganicznych i organicznych substancji 

zanieczyszczających. Wyniki analiz zostały dodatkowo uzupełnione o obszerny przegląd ist-

niejących danych wybranych z literatury bądź dostarczonych przez współpracujących eksper-

tów w celu poddania ich ogólnej dyskusji. 

 

Trzecia część pracy (rozdział 4), odnosząca się do dolnego rzędu na rycinie 1, ciąży w kie-

runku propozycji zestawu kryteriów end-of-waste i zawiera główne wnioski z dyskusji oraz 

konsultacji prowadzonych z grupami eksperckimi podczas trzech warsztatów odbywających 

się w Sewilli, jak i po nich. 

 

 

Rysunek 1: Ilustracja pojęciowa przedstawiająca zasady, warunki ramowe i składniki kryteriów 

end-of-waste (EoW). 

 

Rozdział 5 opisuje zidentyfikowane potencjalne skutki wdrożenia kryteriów end-of-waste. 
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1.5 Rejestr głównych zmian wprowadzanych do kolejnych dokumentów 

 

Obecny raport końcowy poprzedzają trzy dokumenty robocze oraz szkic raportu końcowego. 

Stanowi on sumę rezultatów kilku spotkań partnerskich, pisemnych konsultacji oraz szeroko 

zakrojonej akcji próbkowania i analiz. W miarę pojawiania się nowych danych i szczegóło-

wych ekspertyz kilka z proponowanych rozwiązań uległo zmianie. 

 

Najważniejsze punkty procesu przedstawiają się następująco: 

 2007-2008: badanie pilotażowe dotyczące możliwych kryteriów end-of-waste dla 

kompostu przeprowadzone przez JRC-IPTS; 

 listopad 2010: utworzenie Technicznej Grupy Roboczej (TGR) zajmującej się odpa-

dami biodegradowalnymi poddawanymi obróbce biologicznej; 

 listopad 2010-luty 2011: wizyty w kompostowniach i fermentowniach, pierwsze kon-

sultacje TGR i publikacja Pierwszego Dokumentu Roboczego; 

 marzec 2011: Pierwsze Warsztaty, których tematem były kryteria end-of-waste dla 

odpadów biodegradowalnych (IPTS, Sewilla); 

 maj 2011: początek zainicjowanej przez JRC akcji próbkowania i analiz kompostu i 

materiału przefermentowanego w UE; 

 październik 2011: zakończenie konsultacji TGR w sprawie Pierwszego Dokumentu 

Roboczego, a także pierwsze analizy próbek pobranych w ramach akcji, publikacja 

Drugiego Dokumentu Roboczego; 

 24-25 października 2011: Drugie Warsztaty w sprawie kryteriów end-of-waste dla od-

padów biodegradowalnych (IPTS, Sewilla); 

 marzec 2012: kolejne wizyty z kompostowniach i fermentowniach; 

 sierpień 2012: zakończenie konsultacji TGR w sprawie Drugiego Dokumentu Robo-

czego oraz wszystkich analiz uzyskanych w ciągu trwania akcji, publikacja Trzeciego 

Dokumentu Roboczego, który przekazano do dalszych konsultacji; 

 luty 2013: zakończenie konsultacji TGR w sprawie Trzeciego Dokumentu Roboczego 

i dystrybucja dokumentu kontekstowego. Trzecie Warsztaty w sprawie kryteriów end-

of-waste dla odpadów biodegradowalnych (IPTS, Sewilla), uzyskanie nowego zesta-

wu danych naukowych i technicznych od ekspertów TGR; 

 wydanie szkicu raportu końcowego, rozpoczęcie konsultacji; 

 listopad 2013: zakończenie konsultacji TGR w sprawie szkicu raportu końcowego, 

publikacja raportu końcowego. 

 

Szczegółowy przegląd kryteriów end-of-waste proponowanych w Drugim i Trzecim Doku-

mencie Roboczym zawierają załączniki 19 i 20. Lista głównych zmian wprowadzanych do 

kolejnych dokumentów: 

 

Pierwszy Dokument Roboczy 

 Pierwszy dokument roboczy opierał się na pilotażowym badaniu IPTS z lat 2006-

2007, ale zaproponował także, aby materiał przefermentowany był brany pod uwagę w 

świetle kryteriów end-of-waste dla odpadów biodegradowalnych poddawanych obrób-

ce biologicznej. 

 

Drugi Dokument Roboczy 

 Dodano nowy rozdział opisujący metodologię oraz wstępne rezultaty akcji próbkowa-

nia i analiz kompostu i materiału przefermentowanego prowadzonej przez JRC. 
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 W oparciu o wstępne wyniki kampanii próbkowania i analiz, które wykazywały 

zwiększone stężenia substancji zanieczyszczających w kompostach/materiałach prze-

fermentowanych wytworzonych z materiałów MBT i osadów ściekowych, zapropo-

nowano, by tymczasowo wykluczyć materiały MBT i osady ściekowe z grupy nadają-

cych się do utraty statusu odpadu. 

 

Trzeci Dokument Roboczy 

 Zawarto w nim pełne wyniki akcji próbkowania i analiz kompostów i materiałów 

przefermentowanych. 

 W oparciu o te wyniki padła propozycja zwiększenia zakresu dopuszczalnych materia-

łów wejściowych, wśród których znalazły się mieszane stałe odpady komunalne i osad 

ściekowy, ale których użycie warunkowane jest zapewnieniem zgodności z surowymi 

kryteriami jakości wyjściowej. Kryteria te obejmowały limity stężeń dla czterech klas 

organicznych substancji zanieczyszczających. 

 Zaproponowano usunięcie kryterium stabilności z listy kryteriów jakości, co kilku z 

ekspertów motywowało faktem, iż jego użycie można lepiej regulować mechanizma-

mi rynkowymi niż narzuceniem wiążącego parametru. Co więcej, brak zatwierdzone-

go ogólnounijnego standardu widziano jako kolejną przeszkodę przy wprowadzaniu 

takiego kryterium. 

 

Szkic raportu końcowego i raport końcowy 

 Pełne wyniki akcji badania jakości kompostu i materiału przefermentowanego zostały 

poddane krytycznej dyskusji w kontekście obszernego zestawu nowych danych uzy-

skanych z literatury i od ekspertów TGR. 

 Zdecydowano się na dostosowanie zakresu materiałów objętych kryteriami end-of-

waste w UE, ponieważ wielu ekspertów sygnalizowało możliwy negatywny wpływ, 

jaki szeroki zakres połączony z surowymi parametrami jakościowymi może wywrzeć 

na rynki krajowe. Zaproponowano, aby zawęzić zasięg unijnych kryteriów end-of-

waste do materiałów uzyskanych z segregowanych materiałów wejściowych, dzięki 

czemu krajowe systemy end-of-waste lub systemy równorzędne dla materiałów spoza 

zakresu mogłyby funkcjonować bez przeszkód. 

 W świetle nowych informacji dotyczących zapotrzebowania gleb na mikroskładniki 

odżywcze, jak również możliwego ryzyka związanego z ich wysokimi dawkami, za-

proponowano znaczące zmniejszenie wartości granicznych dla Cu i Zn, pozostawiając 

wartości graniczne dla pozostałych parametrów jakości bez zmian. 

 Zaproponowano przywrócenie obowiązkowego kryterium stabilności w celu ochrony 

rynku przed niewystarczająco przetworzonymi materiałami, które mogą wywierać 

szkodliwy wpływ na środowisko w trakcie składowania, transportu i stosowania. No-

wo powstała koncepcja uwzględnia specyfikę istniejących systemów krajowych. 

 Zaplanowano obniżenie kosztów poprzez wprowadzenie zmian w wymaganiach doty-

czących zewnętrznego próbkowania i rutynowych pomiarów organicznych substancji 

zanieczyszczających. 

 Ponieważ pojawiły się trudności w opracowaniu powszechnie akceptowanej listy po-

zytywnej materiałów wejściowych nadających się do produkcji kompostu/materiału 

przefermentowanego oraz w związku z tym, że większość składu TGR skłania się wy-

łącznie ku segregowanym materiałom wejściowym, zaproponowano, by wymienić li-

stę pozytywną na szczegółowy opis zakresu. Na podstawie takiego opisu kompetentne 

władze będą mogły zadecydować o przydatności danego materiału wejściowego. Do-

datkowo, takie podejście zawiera mechanizm szybkiej aktualizacji w przypadku poja-

wienia się na rynku nowych materiałów wejściowych. 
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2. Kompost i materiał przefermentowany - informacje konteksto-

we. 

2.1 Typy odpadów biodegradowalnych 

 

Biodegradowalna frakcja komunalnych odpadów stałych (MSW) 

 

MSW to odpady z prywatnych gospodarstw domowych oraz podobne odpady z innych obiek-

tów, które miasta zbierają razem z odpadami domowymi. Dokładny skład MSW jest różny dla 

różnych miast i państw członkowskich, ale zawsze zawiera znaczącą ilość materiału biolo-

gicznego. W zależności od kraju odpady kuchenne i "zielone" odpady z ogrodów i parków 

stanowią 30-50% całkowitej masy MSW. Czasami określa się je łącznym terminem odpadów 

gnijących bądź "bioodpadów". Termin "bioodpad" nie jest jednak zawsze używany w ten sam 

sposób i odnosi się czasem tylko do odpadów kuchennych z pominięciem odpadów z terenów 

zielonych
6
. Odpady kuchenne składają się w głównej mierze z odpadów żywnościowych. 

Ilości odpadów kuchennych i zielonych są średnio mniej więcej takie same, ale między, na 

przykład, obszarami miejskimi i wiejskimi występuje w tym zakresie znaczne zróżnicowanie 

lokalne. Frakcja papierowa w MSW także w dużym stopniu składa się z przetworzonego ma-

teriału biologicznego, tak samo jak część odpadów tekstylnych (z włókien naturalnych). 

 

Inne odpady biodegradowalne 

 

Pozostałe odpady biodegradowalne, które mogą być kompostowane samodzielnie albo razem 

z biodegradowalną frakcją MSW, to przede wszystkim następujące elementy: 

 

 handlowe odpady żywnościowe nie zbierane jako część MSW, w tym: 

o odpady z rynków, 

o odpady gastronomiczne; 

 

 odpady z leśnictwa, w tym: 

o kora 

o resztki drewna; 

 

 odpady rolnicze, w tym: 

o odchody zwierząt (obornik w postaci stałej i płynnej) 

o odpady ze słomy 

o łodygi buraków cukrowych i ziemniaków 

o resztki z uprawy fasoli, grochu, lnu i warzyw 

o zużyty kompost grzybniowy 

 

 odpady z przemysłu przetwórstwa żywności i napojów, w tym: 

o gorzelni i zakładów produkcji słodu 

o winiarni 

o przemysłu przetwórstwa warzyw i owoców 

o przemysłu przetwórstwa ziemniaków, w tym zakładów produkcji skrobi 

                                                           
6
 W Ramowej Dyrektywie Odpadowej bioodpady zdefiniowano jako biodegradowalne odpady z ogrodów i par-

ków, odpady żywnościowe i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, punktów gastronomicznych i pla-

cówek sprzedaży detalicznej, a także porównywalne odpady z zakładów przetwarzania żywności. 
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o resztki powstałe przy produkcji cukru z buraków 

o odpady z rzeźni 

o odpady z produkcji mięsa 

o serwatka; 

 

 osad ściekowy (uzyskany na drodze biologicznej obróbki ścieków komunalnych) 

 

Praktycznie wszystkie odpady biologiczne ulegają biodegradacji w obecności tlenu (warunki 

aerobowe), zaś większość materiałów biologicznych można poddać biodegradacji także bez 

tlenu (warunki anaerobowe). Istotnym wyjątkiem jest lignina (wśród materiałów drewnia-

nych), która nie rozkłada się dobrze w warunkach beztlenowych. Wstępna obróbka w postaci 

hydrolizy termicznej może jednak usprawnić proces anaerobowego rozkładu ligniny. Szyb-

kość rozkładu zależy od otoczenia. Wilgotność, temperatura, pH i fizyczna struktura materia-

łu to niektóre z kluczowych parametrów. Drugim głównym sposobem dekompozycji materia-

łu biologicznego jest spalanie lub spopielanie. 

 

2.2 Sposoby obróbki 

 

Odpady biodegradowalne można poddać różnym procesom obróbki. Główne procesy wymie-

niono poniżej. Często stosuje się także ich kombinacje. W tym podrozdziale nie uwzględnio-

no metod obróbki, w których bioodpady zgodnie z prawem powinny być traktowane jako 

produkty uboczne, np. w trakcie przerabiania na karmę dla zwierząt. 

 

Składowanie 

 

Składowanie mieszanych MSW bez ich uprzedniego przygotowania bądź bez oddzielenia 

frakcji biologicznej stanowiło w przeszłości powszechną praktykę w większości państw 

członkowskich. Dziś metodę tę zalicza się w poczet złych praktyk, ponieważ pociąga ona ze 

sobą zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa związane z m.in. obecnością gazów skła-

dowiskowych o wysokim potencjale cieplarnianym (metan), wyciekami i zużyciem przestrze-

ni. 

 

Unia Europejska stworzyła sztywne wymagania dla składowisk w formie Dyrektywy Skła-

dowiskowej (Landfill Directive)
7
, aby móc zapobiegać wystąpieniu negatywnego oddziały-

wania na środowisko i redukować je tak dalece, jak to możliwe. Dyrektywa Składowiskowa 

wymaga, między innymi, aby odpad został poddawany obróbce przed umieszczeniem na 

składowisku oraz by ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska była 

sukcesywnie zmniejszana do poziomu 35% całkowitej ilości biodegradowalnych odpadów 

komunalnych wyprodukowanych w 1995 roku. 

 

Spopielanie i inne metody termiczne 

 

Spalanie odpadów w piecach do spopielania pozwala zredukować odpad przeznaczony do  

odzysku materiałowego (np. metale) lub unieszkodliwienia na składowiskach do nieorganicz-

nego popiołu resztkowego. Węgiel organiczny i wodór zostają utlenione do CO2 i H2O, które 

są razem uwalniane do atmosfery w postaci gazu spalinowego. 

                                                           
7
 Dyrektywa Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów (OJ L 182, 16.7.1999, 

s. 1). 
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Wielkoskalowe spalanie masy jest dziś najczęściej spotykaną formą spopielania. Oznacza to, 

że odpady są spalane bez uprzedniego sortowania czy innej formy obróbki wstępnej. Jednakże 

z powodu małej wartości kalorycznej oraz dużej zawartości wody w większości odpadów 

biodegradowalnych (za wyjątkiem papieru i drewna) przy spopielaniu generalnie preferuje się 

wsad, z którego wcześniej odseparowano materiały biodegradowalne. W większości współ-

czesnych spalarni energia jest odzyskiwana do produkcji elektryczności i/lub ciepła. Wartość 

kaloryczna poszczególnych typów odpadów jest bardzo różna, wynosi od około 1,8 do 4 

GJ/tonę dla odpadów żywnościowych do ponad 35 GJ/tonę dla niektórych plastików (Smith i 

in., 2001). Zwykle odpady są mieszane tak, by osiągnąć średnio 9-12 GJ/tonę, co umożliwia 

spalanie bez konieczności użycia substancji zapalnych, których użycie jest przez formułę R1 

niezalecane. 

 

Alternatywą dla spalania masy jest wstępne przetwarzanie odpadów do produkcji paliw z od-

padów (refuse derived fuels - RDF). Przetworzenie odpadów pozwala na usunięcie kilku 

strumieni materiałów nadających się do ponownego użycia, w tym odpadów biodegradowal-

nych, które podlegają osobnej obróbce. Palne resztki posiadają wyższą wartość kaloryczną niż 

odpady mieszane i mogą być spalane bezpośrednio lub współspalane, na przykład w piecach 

cementowych. 

 

Nowo powstające technologie używają pirolizy i gazyfikacji w celu rozłożenia materii orga-

nicznej zawartej w odpadach do mieszaniny gazowych i/lub płynnych produktów, które są 

następnie używane jako paliwa drugorzędowe. Technologie te znajdują się wciąż w fazie 

rozwojowej. 

 

Dyrektywa w sprawie spalania odpadów z 2000 roku
8
, która straci moc prawną 7 stycznia 

2014 roku i której treści włączono do dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych
9
, ma za 

zadanie ograniczać bądź redukować negatywne oddziaływania środowiskowe spowodowane 

przez spalanie i współspalanie odpadów. Warunki wyłożone w dyrektywie powinny w szcze-

gólności zmniejszyć zanieczyszczenie, którego przyczyną są emisje do powietrza, gleby, wód 

powierzchniowych i gruntowych i w ten sposób zmniejszyć ryzyko, jakie emisje te niosą dla 

zdrowia ludzi. Planuje się osiągnięcie tych celów poprzez wdrożenie warunków operacyj-

nych, wymogów technicznych i wartości granicznych dla emisji w zakładach spalania i 

współspalania odpadów w obrębie Wspólnoty. 

 

Obróbka mechaniczno-biologiczna (MBT) oraz stabilizacja mechaniczno-biologiczna (MBS) 

 

W zakładach mechanicznej segregacji i obróbki biologicznej mieszane MSW są mechanicznie 

segregowane na frakcje zawierające i niezawierające materiału biodegradowalnego. Ta osta-

nia może być dzielona dalej w celu odseparowania i ponownego wykorzystania metali i in-

nych materiałów. Pozostała część frakcji niezawierającej materiału biodegradowalnego zosta-

je albo wysłana na składowisko, albo spalona. 

 

Frakcja zawierająca materiał biodegradowalny jest następnie kompostowana lub poddana 

fermentacji beztlenowej zgodnie z opisanymi niżej metodami. Dzięki kompostowaniu i fer-

mentacji zmniejsza się objętość materiału i jego dalsze własności rozkładowe (stabilizacja). 

                                                           
8 Dyrektywa 2000/76/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 grudnia 2000  roku w sprawie spalania odpadów 

(OJ L 332, 28.12.2000, s. 91). 
9
 Dyrektywa 2010/75/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemy-

słowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i  ich kontrola) (OJ L 334, 17.12.2010, s. 17) 
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Należy wspomnieć, że instalacje służące do obróbki mechaniczno-biologicznej są projekto-

wany w różny sposób zależnie od ostatecznego przeznaczenia frakcji biodegradowalnej. Ob-

róbkę mechaniczno-biologiczną stosuje się albo do 

 stabilizowanej frakcji nadającej się do składowania bądź spopielenia o minimalnej 

zawartości niestabilnego materiału biodegradowalnego, która NIE JEST przeznaczona 

do stosowania w rolnictwie, wówczas nie używa się nazw kompost/materiał przefer-

mentowany
10

; 

albo 

 przekompostowanej/przefermentowanej frakcji organicznej, która może być użyta po-

nownie np. w rolnictwie, jeśli nie przekroczy akceptowalnych poziomów substancji 

zanieczyszczających i zanieczyszczeń fizycznych (dopuszczalne tylko w niektórych 

państwach członkowskich), nazywanej często kompostem/fermentatem MBT lub 

(mieszanym) kompostem/fermentatem MBS. 

 

Pierwsza technologia może być określana mianem stabilizacji mechaniczno-biologicznej 

(MBS), zaś druga zwana jest także kompostowaniem/fermentacją odpadów mieszanych lub 

sortowaniem+kompostowaniem/fermentacją (S+C/D - Sorting+Composting/Digestion). 

 

Biologicznie stabilizowane odpady resztkowe mają dużo mniejszą zdolność do wydzielania 

gazów składowiskowych i odcieków, są też materiałem bardzo zbitym, co jest nie bez zna-

czenia przy ich składowaniu. Mogą być również używane do pokrywania lub regeneracji 

gruntów na składowiskach. Użycie w rolnictwie lub ogrodnictwie wymaga wyższej jakości, a 

także spełnienia wymagań dotyczących kilku wartości granicznych dla substancji zanieczysz-

czających. 

 

W praktyce obie omówione wyżej technologie są ze sobą mylone. Dzieje się tak z paru po-

wodów: 

 Zakłady MBT/MBS mogą być zarządzane na różne sposoby, nawet jeśli ostateczne 

przeznaczenie frakcji zawierającej materiał biodegradowalny jest takie samo. 

 Przykładowo, we Włoszech mokra frakcja organiczna mieszanych odpadów 

domowych jest oddzielana od frakcji suchej i kompostowana w instalacjach 

MBT przed jej wysłaniem na składowisko. W innych instalacjach, które także 

produkują stabilizowany materiał przeznaczony do składowania, proces segre-

gacji nie gra tak dużej roli, a frakcja organiczna trafiająca do kompostowania 

wciąż zawiera duże ilości elementów niebiodegradowalnych. 

 Początkowy niski poziom akceptacji rynkowej materiałów stabilizowanych przezna-

czonych do użytku na gruntach rolnych wywołał różne reakcje. Spowodowało to albo 

zmianę kanałów zbytu wyprodukowanych materiałów stabilizowanych, albo noweli-

zację prawa i aktualizację technologii oraz praktyk zbiórki odpadów. 

Większość państw członkowskich doświadczyło już rynkowego odrzucenia se-

gregowanej frakcji organicznej pozyskanej z MBT do użytku jako kompost na 

gruntach (rolnych). Aż do lat 80. i 90. ubiegłego wieku większość produktów 

MBT charakteryzowała się wysoką zawartością metali ciężkich i dostrzegal-

nych gołym okiem zanieczyszczeń fizycznych, co często łączyło się z niechę-

cią do tych produktów. W niektórych przypadkach prowadziło to do zakazu ich 

użytku w rolnictwie i zmiany kanału zbytu dla stabilizowanych materiałów 

                                                           
10

 W tym przypadku materiał wyjściowy określany jest niekiedy mianem kompostopodobnego (CLO - compost-

like output). 
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MBT na składowanie/spopielanie, a także do równoczesnego ustanowienia sys-

temów zbiórki selektywnej i kompostowania/fermentowania materiałów orga-

nicznych (np. w Niemczech). W pozostałych wypadkach pojawiły się surowsze 

wymogi prawne, częściowa zbiórka selektywna MSW, np. oddzielne pozyski-

wanie szkła i ZSEE, oraz przebudowa instalacji MBT (np. we Francji). 

 

Produkty przeznaczone do składowania/spopielania wytworzone w instalacjach służących do 

stabilizacji mechaniczno-biologicznej (MBS) nie są ujęte przy rozważaniu możliwej utraty 

statusu odpadu, gdyż nadrzędnym celem tych instalacji nie jest produkcja kompostu czy mate-

riału przefermentowanego o jakości wystarczającej do stosowania ich w glebach, lecz takich, 

które pozwalają pozbyć się odpadów przy minimalnej emisji gazów cieplarnianych lub bez 

innych niepożądanych efektów unieszkodliwiania nieprzetworzonych odpadów organicznych. 

 

Kompostowanie 

 

Kompostowanie to tlenowa degradacja odpadów, której produktem jest kompost. W wielu 

częściach Europy metoda ta ma długą historię. Początkowo używana była na małą skalę w 

ogródkach i na farmach. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zainteresowanie kompostem jako 

sposobem na radzenie sobie z odpadami znacznie odżyło, w szczególności tyczy się to pro-

blemu redukcji odpadów trafiających na składowiska i związaną z tym emisją CH4. Produkcja 

kompostu jest też okazją do dostarczenia materiału, który może być używany jako składnik 

podłoży hodowlanych, nawóz organiczny lub ulepszacz gleby. Te i inne zastosowania kom-

postu szczegółowo omówiono w sekcji 2.4 poniżej. 

 

Większość instalacji wytwarzających kompost używany w podłożach hodowlanych i jako 

ulepszacz gleby opiera produkcję na segregowanej biologicznej frakcji MSW (odpady ku-

chenne i/lub parkowe i ogrodowe). Wybór ten podyktowany jest potrzebą utrzymania możli-

wie jak najniższego poziomu zanieczyszczenia kompostu niepożądanymi materiałami, takimi 

jak szkło, plastik, a także innymi substancjami, takimi jak metale ciężkie i organiczne sub-

stancje zanieczyszczające. Od niedawna rozwijane są technologie, które pozwolą na produk-

cję bardzo czystego kompostu z organicznej frakcji mieszanych MSW, a to za pomocą ulep-

szonego systemu segregacji materiału przed i w trakcie procesu kompostowania. Pozostałe 

główne typy kompostu to kompost z kory, obornika i osadów ściekowych (z dodatkiem mate-

riałów wypełniających). 

 

Moc przerobowa kompostowni waha się od mniej niż 1000 ton do ponad 100.000 ton rocznie. 

Technologie kompostowania są bardzo zróżnicowane. Różne technologie posiadają odmienne 

cechy, na przykład: 

 

 kompostowanie otwarte lub zamknięte; 

 wymuszone napowietrzanie lub jego brak; 

 różnorodne techniki używane w procesie, np. pryzma, kontener, zamknięty kanał bądź 

tunel. 

 

Najprostszą techniką jest kompostowanie pryzmowe na wolnym powietrzu. Zakłady stosujące 

tę technikę obywają się bez sztucznego napowietrzania i odprowadzania gazów odpadowych. 

Techniki używające wymuszonego obiegu powietrza wiążą się najczęściej z przechwytywa-

niem i oczyszczaniem gazów odpadowych, zwykle w połączonym systemie płuczek i biofil-

trów. Przed, w trakcie lub po procesie kompostowania stosuje się różne techniki segregacji 

mechanicznej w celu oddzielenia niepożądanych komponentów. 
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Czas trwania procesu kompostowania waha się od nieco ponad tygodnia do kilku miesięcy w 

zależności od zastosowanej techniki kompostowania i "dojrzałości" produktu kompostowego. 

 

Ważna część kompostowania odbywa się przy udziale mikroorganizmów termofilnych w 

temperaturze do 70°C, a czasem i wyższej. Jeśli temperatura jest utrzymywana odpowiednio 

długo, wszystkie patogeniczne mikroorganizmy i nasiona chwastów giną, wówczas materiał 

można uznać za higienicznie bezpieczny. 

 

Fermentacja beztlenowa 

 

Odpady biodegradowalne mogą być także rozkładane w trakcie kontrolowanego procesu w 

warunkach braku tlenu - albo samodzielnego, albo w połączeniu z kompostowaniem aerobo-

wym. Proces odbywa się w szczelnych pojemnikach i zwykle trwa kilka tygodni, jego pro-

duktem jest bogaty w metan biogaz (z 45-80% zawartością metanu). Biogaz jest spalany w 

celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Część energii może być użyta do podgrze-

wania procesu i utrzymania wymaganej temperatury (30-60°C). Opcjonalnie, biogaz może 

być oczyszczony i, jako metan, wtłoczony do sieci gazowej lub wykorzystany jako paliwo dla 

pojazdów. Zanim jednak biogaz zostanie wykorzystany, przechowuje się go. 

Niekiedy ilość biogazu, jaką materiał jest w stanie wytworzyć, jest bardzo mała, jednak fer-

mentacja beztlenowa posiada również inne zalety, zwłaszcza w kontekście obornika. Poza 

zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, użycie materiału przefermentowanego jako bio-

nawozu zamiast nieprzetworzonego obornika niesie takie korzyści dla środowiska jak mniej-

szy poziom odoru, zwiększone bezpieczeństwo weterynaryjne, redukcja ilości patogenów 

roślinnych i nasion chwastów (Lukehurst i in., 2010). 

W procesie fermentacji beztlenowej produkowany jest także materiał resztkowy o płynnej lub 

osadowej konsystencji, nazywany 'materiałem przefermentowanym' lub 'fermentatem',  który 

może być używany na gruntach rolnych jako płynny nawóz organiczny. W niektórych zakła-

dach materiał przefermentowany jest odwadniany, dzięki czemu uzyskuje się oddzielne frak-

cje płynne i półstałe. Alternatywnie, materiał przefermentowany może zostać poddany kom-

postowaniu aerobowemu. Płyn uzyskany w procesie jest w dużej mierze ponownie w nim 

wykorzystywany, zaś nadwyżki, jeśli jakieś powstają, mogą być użyte w charakterze płynne-

go nawozu, o ile pozwoli na to ich jakość. 

 

Fermentację beztlenową stosuje się do biodegradowalnej frakcji MSW, odpadów rolnych 

(obornik, odpadki, słoma, liście buraków i ziemniaków), odpadów z przemysłu żywnościo-

wego (resztki z warzenia piwa, tłoczenia winogron, produkcji cukru, produkty uboczne z 

rzeźni, resztki z przetwarzania mięsa, woda odpadowa z przetwarzania mleka) i osadów ście-

kowych. 

 

Jako wsad w fermentacji beztlenowej MSW używa się segregowanych odpadów biodegrado-

walnych lub oddzielanych mechanicznie organicznych frakcji MSW (patrz sekcja nt. MBT). 

Proces może obejmować kilka strumieni jednocześnie, np. we współfermentacji z resztkami 

rolniczymi. 

 

Fermentacja 

 

Obok pobocznej produkcji paliw z produktów gazyfikacji i produkcji biogazu poprzez fer-

mentację beztlenową pewna grupa bioodpadów może być użyta do produkcji biopaliw po-

przez fermentację. Pierwsza generacja biopaliw opierała się na roślinach energetycznych ta-
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kich jak kukurydza, jednak druga wykorzystuje potencjał materiału odpadowego z upraw 

żywnościowych, który nierzadko zawiera duże ilości lignocelulozy. Stąd właśnie w produkcji 

biopaliw z tego typu materiałów pojawia się etap, którego celem jest przystosowanie materia-

łu do fermentacji, np. poprzez parowe kruszenie części zawierających lignocelulozę, po któ-

rym następuje etap fermentacji, w trakcie którego wydzielają się paliwa alkoholowe. 

 

2.3 Rozwój przetwarzania odpadów biodegradowalnych 

 

Dyrektywa Składowiskowa
11

 wymaga, by ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na 

składowiska została zmniejszona do 

 

 75% do 16 lipca 2006 roku; 

 50% do 16 lipca 2009 roku; 

 35% do 16 lipca 2016 roku; 

 

w porównaniu do całkowitej ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych wyproduko-

wanych w 1995 roku bądź w najbliższym roku przed rokiem 1995, dla którego dostępne są 

ustandaryzowane dane Eurostatu. 

 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Składowiskowej państwa członkowskie zobowiązane są do 

wdrożenia krajowej strategii zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na 

składowiska. 30 marca 2005 roku Komisja Europejska wydała raport, w którym informuje, iż 

otrzymała krajowe strategie Danii, Niemiec, Grecji, Francji, Włoch, Luksemburgu, Holandii, 

Austrii, Portugalii i Szwecji, a także plany regionalne dla Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Pół-

nocnej, Gibraltaru, Flamandii i Walonii. Raport pokazuje, że występują spore różnice w roli, 

jaką przypisuje się kompostowaniu w różnych strategiach krajowych i regionalnych. Trzy 

poniższe przykłady ilustrują tę różnorodność. 

 

Austria wprowadziła prawny obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów, które mogą być 

następnie użyte do produkcji kompostu. W rezultacie ilość segregowanych odpadów biode-

gradowalnych wzrosła z kilku tysięcy ton w 1980 roku do około 530 kiloton w roku 2003 (w 

1995 roku ilość wyprodukowanych biodegradowalnych odpadów komunalnych wyniosła w 

Austrii 2675 kt). W 1999 roku zaczęła obowiązywać pierwsza ustawa o energii odnawialnej 

dla elektryczności, znalazły się w niej zapisy dotyczące fermentacji bioodpadów. Według 

danych Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (European Biogas Association) w 2009 roku 

przefermentowano 472 kt bioodpadów, zaś kompostowaniu poddano 947 kt. Pierwszą inicja-

tywę polityczną uzupełniono o rozporządzenie w sprawie kompostowania, które weszło w 

życie w 2001 roku. Regulowało ono wymogi jakościowe dla kompostu z odpadów, określało 

typ i pochodzenie materiałów wsadowych oraz warunki wprowadzania do obrotu. Austria 

osiągnęła już ostatni cel redukcji przewidzianej w dyrektywie składowiskowej. 

 

Dania także osiągnęła trzeci cel, ale przyjęła zupełnie inną strategię. Rozporządzenie w spra-

wie odpadów przyjęte w 2000 roku nakłada na wszystkie duńskie miasta obowiązek spalania 

wszystkich odpadów, które się do tego nadają. Stąd też w ostatnich latach tylko bardzo nie-

wielka część biodegradowalnych odpadów miejskich trafiła na składowiska, dużo poniżej 

                                                           
11

 Artykuł 5(2) dyrektywy 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów (OJ L 182, 

16.7.1999, s. 1). 
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progu 10% całkowitej ilości biodegradowalnych odpadów miejskich wyprodukowanych w 

1995 roku. 

 

Włochy są przykładem kraju, który opowiedział się za strategią mieszaną. Kraj spełnił już cel 

przewidziany na 2006 rok. W 2002 roku na składowiska nie trafiło 8300 kt odpadów biode-

gradowalnych dzięki: 

 zbiórce selektywnej (3800 kt); 

 obróbce mechaniczno-biologicznej (5600 kt odpadów niesortowanych z szacowaną 

frakcją biodegradowalną wynoszącą 3100 kt); 

 spalaniu (2700 kt odpadów, w tym 1500 kt biodegradowalnych). 

 

Dane Eurostatu za 2011 rok pokazują, że średnio 15% odpadów komunalnych w EU-27 zo-

stało poddane kompostowaniu bądź fermentacji. W Belgii, Luksemburgu, Holandii i Austrii 

przekompostowano/przefermentowano co najmniej 20% odpadów komunalnych. Dane Euro-

statu sugerują też, że kompostowanie/fermentacja odpadów komunalnych w Irlandii, Grecji i 

Portugalii, ale także w większości krajów EU-12 są wciąż relatywnie ograniczone, bowiem 

ilość odpadów komunalnych przetwarzanych tam w ten sposób wynosi mniej niż 10%. Nale-

ży jednak zaznaczyć, że w Polsce liczba ta wynosi 17%, zaś w Estonii 10%. 

 

Jednak nie wszystkie państwa członkowskie odnotowują podobne ilości odpadów komunal-

nych produkowanych per capita. Stąd największe ilości odpadów komunalnych przekompo-

stowanych/przefermentowanych na mieszkańca można znaleźć w Austrii (179 kg/osobę), 

Holandii (142 kg/osobę), Luksemburgu (135 kg/osobę) i Niemczech (103 kg/osobę). 

Rysunek 2 ukazuje rozwój sposobów obróbki odpadów miejskich w EU-27 do 2011 roku, 

wskazując na stały wzrost dla kompostowania/fermentacji w ciągu ostatniej dekady, od około 

50 kg/osobę w 2001 roku do 70 kg/osobę w 2011 roku. 
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  Składowanie    Spalanie (w tym odzyskiwanie energii) 

 

  Recykling materiałowy  Kompostowanie i fermentacja 

Rysunek 2: Obróbka odpadów komunalnych w EU-27 w latach 2001-2011 (w kg/capita) (Źródło: 

Eurostat) 

Krótka charakterystyka zarządzania odpadami biodegradowalnymi (z wyłączeniem zarządza-

nia osadami ściekowymi) w 25 państwach członkowskich UE zaprezentowana została w za-

łączniku 1. 

 

W trakcie konsultacji z partnerami po warsztatach w 2011 roku zebrano dodatkowe informa-

cje odnośnie trendów i faktów w zakresie obróbki odpadów biodegradowalnych w różnych 

państwach członkowskich UE. 

 

 W Finlandii najpowszechniejszą metodą przetwarzania komunalnych odpadów sta-

łych jest składowanie. Selektywna zbiórka bioodpadów rozpoczęła się w latach 90. i 

jest obowiązkowa jedynie dla większych jednostek mieszkalnych. Domy jednorodzin-

ne zwykle nie podlegają systemom zbiórki selektywnej, lecz ich mieszkańców zachęca 

się do kompostowania. Kompostowanie segregowanych bioodpadów początkowo od-

bywało się w otwartych pryzmach. W końcu lat 90. i na początku obecnego stulecia 

zbudowano kilka kompostowni. Bioodpady często były przetwarzane w kompostow-

niach razem z osadem ściekowym. Wiele zakładów borykało się z problemami tech-

nicznymi, gdyż systemy kompostujące pochodzące z Europy środkowej nie były wy-

starczająco dobrze przystosowane do fińskich bioodpadów, na które składają się 

głównie odpady kuchenne. W ostatnich latach, wraz z dyskusją na temat energii od-

nawialnej oraz wsparciem dla producentów energii elektrycznej, zainteresowanie fer-

mentacją beztlenową wzrosło. Dane dotyczące użycia kompostu i materiału przefer-

mentowanego w Finlandii nie są kompletne. Większość kompostowni i zakładów fer-

mentacji beztlenowej w Finlandii przetwarza także pewną ilość osadów ściekowych i 

odpadów zielonych. Według raportów władz regionalnych w 2008 roku około 190 kt 

przekompostowano, a 42 kt przetworzono beztlenowo w fermentowniach. Łączna moc 
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przerobowa dla odpadów biodegradowalnych w zakładach stosujących fermentację 

beztlenową w Finlandii wynosi około 50 kt. 

 

 Mimo iż sektor kompostu w Irlandii jest stosunkowo dobrze rozwinięty, przemysł 

fermentacji beztlenowej nie wzrasta zbyt szybko, co spowodowane jest charakterysty-

ką proponowanych przetwórni (np. na farmach), niepewną sytuacją w zakresie do-

stępności subsydiów (np. dla źródeł odnawialnych) czy wymogami nałożonymi przez 

prawo dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, gdzie proponuje się 

przetwarzanie materiałów spoza zakładu - gęstych odpadów dostarczonych przez inne 

gospodarstwa lub segregowanych bioodpadów pozyskanych od władz lokalnych. 

 

 W Hiszpanii w 2008 roku 34 zakłady wyprodukowały 60,5 kt kompostu z segregowa-

nych bioodpadów, podczas gdy 66 zakładów wytworzyło 493,5 kt kompostu z odpa-

dów mieszanych, a 15 zakładów wyprodukowało 56,1 kt kompostu z przefermento-

wanych odpadów mieszanych. Całość materiału przefermentowanego z biodegrado-

walnych komunalnych odpadów stałych podlega kompostowaniu. 

 

 W Szwecji w latach 1999-2009 składowanie praktycznie przestało grać jakąkolwiek 

rolę, zaś biologiczna obróbka odpadów biodegradowalnych odnotowywała stały 

wzrost. W 2009 roku fermentacji beztlenowej poddano 536 kt odpadów biodegrado-

walnych, 631 kt przekompostowano. 

 

 We Włoszech w 2008 roku zebrano i przetworzono około 7 Mt odpadów biodegrado-

walnych. Blisko 7,5 Mt komunalnych odpadów stałych przerobiono w zakładach ob-

róbki mechanicznej, jednak produkty po przetworzeniu trafiły na składowiska. Wła-

ściwie jest to jedyny dozwolony we Włoszech użytek, jaki można zrobić z odpadów 

stabilizowanych. Około 4,1 Mt komunalnych odpadów stałych zostało spalonych w 

celu produkcji energii. Część z tych odpadów była biodegradowalna. W 2008 roku 

kompostownie we Włoszech (w sumie 290 zakładów) przyjęły około 3,4 Mt segrego-

wanych u źródła odpadów biodegradowalnych. Sektor fermentacji beztlenowej był w 

2008 roku zdecydowanie mniejszy niż sektor kompostowania. Wyprodukowano nie-

mal 24,5 kt materiałów przefermentowanych z bioodpadów segregowanych i miesza-

nych, 52,6 kt wytworzono tylko przy użyciu segregowanych wsadów biodegradowal-

nych, 6 kt materiału przefermentowanego uzyskano z odpadów z sektora rolno-

przemysłowego. 

 

 W belgijskiej Flamandii w 2009 roku 881 kt bioodpadów przetworzono w zakładach 

fermentacji beztlenowej, 776 kt przekompostowano, zaś 341 kt poddano suszeniu bio-

termicznemu. W Walonii odpady biodegradowalne są albo przetwarzane biologicznie 

(głównie poprzez kompostowanie, a w mniejszym stopniu przez fermentację anaero-

bową), albo spalane, by odzyskać energię. Obecnie w regionie Brukseli większość od-

padów organicznych trafia do spalarni. 

 

 W 2009 roku w Słowenii zebrano 32,4 kt odpadów organicznych, 19,2 kt z gastrono-

mii i 13,1 kt z gospodarstw domowych. W 2007 roku przekompostowano 2,9 kt oraz 

przefermentowano beztlenowo 2,8 kt kuchennych odpadów organicznych. 

 

 Jak wynika ze wstępnych rezultatów zwartych w szkicu corocznego badania brytyj-

skiego przemysłu recyklingu materiałów organicznych (Organics Recycling Industry), 

w 2009 roku tenże przemysł tworzyło 281 posiadających zezwolenia kompostowni, 17 
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zakładów fermentacji beztlenowej, 9 zakładów MBT oraz dwa TAD (fermentacja tle-

nowa termiczna - thermal aerobic digestion). Szacuje się, iż wspólnie przetworzyły 

one 5,2 Mt odpadów. Zidentyfikowano także w przybliżeniu 2733 miejsc komposto-

wania niewymagających rejestracji, które, jak oszacowano, przekompostowały 900 kt 

odpadów. Wynika stąd, że wiodącą dopuszczoną metodą obróbki było kompostowanie 

aerobowe używane w 90% wszystkich zakładów dla 90% odpadów. Dane te nie są za-

skakujące, poprzednie badania także wskazywały na przewagę kompostowania; prze-

widuje się jednakże, że sektor fermentowania znacznie się rozwinie, a 17 istniejących 

fermentowni to dopiero początek trendu powstałego na skutek rządowych interwencji 

oraz krajowej promocji rozkładu beztlenowego. Komunalne odpady stałe wciąż sta-

nowią główny strumień odpadów (nieco ponad 80%), podczas gdy odpady z parków i 

ogrodów to 53% całości. Jest to prawdopodobnie wynik celów nałożonych na władze 

lokalne, których zadaniem ma być przetwarzanie i zmniejszanie ilości składowanych 

biodegradowalnych odpadów komunalnych, w wyniku czego wdrożono pełny system 

schematów recyklingowych we wszystkich czterech częściach Wielkiej Brytanii. 

 

 Szacuje się, że wielkość przerobu odpadów ogrodowych oraz odpadów z przetwór-

stwa owocowo-warzywnego w Holandii wzrośnie z obecnych 200 kt/rok do 1000 

kt/rok w roku 2015. Jako że materiał przefermentowany nie jest uznawany za nawóz, 

jest on w całości poddawany kompostowaniu. Nadrzędnym celem fermentacji beztle-

nowej w Holandii jest produkcja biogazu na potrzeby energetyczne (wzbogacanie do 

jakości równej gazowi naturalnemu bądź produkcja elektryczności/ciepła), a nie pro-

dukcja nawozów. 

 

 Pierwsze w Bułgarii kompostownie dla odpadów zielonych i segregowanych odpadów 

biodegradowalnych rozpoczęły działalność w 2013 roku. Beztlenowy rozkład biood-

padów nie został jeszcze uruchomiony, ale istnieje w planach. Instalacje MBT będą 

nakierowane na stabilizację odpadów przeznaczonych na składowiska lub do zastoso-

wań niższego rzędu w ramach reżimu odpadowego. Bułgaria uruchomiła także projekt 

na lata 2012-2014 jako część swojego programu operacyjnego na rzecz rozwoju pełnej 

obudowy prawnej oraz strategii implementacji krajowego systemu zarządzania biood-

padami. Obejmuje on wiążące cele dla selektywnej zbiórki bioodpadów, a także kryte-

ria end-of-waste dla kompostu i materiału przefermentowanego. 

 

 W roku 2010 w Estonii istniało 47 instalacji kompostujących o rocznej mocy produk-

cyjnej wynoszącej 200 kt kompostu. Fermentacja beztlenowa używana jest w dużych 

oczyszczalniach ścieków jako metoda obróbki osadów ściekowych, a także na far-

mach przy obróbce obornika. 

 

 Zbiórka bioodpadów jest obecnie w Rumunii bardzo ograniczona, zaś zbiórka selek-

tywna nie istnieje. Wraz z wprowadzeniem sektorowego programu operacyjnego na 

rzecz środowiska (2008-2015) otwartych powinno zostać 20 zakładów kompostują-

cych z planowaną mocą 200 kt/rocznie i 17 instalacji MBT o planowanej mocy 1300 

kt/rok. Kompost będzie wytwarzany z segregowanych odpadów ogrodowych i parko-

wych, ale nie z bioodpadów. Zadaniem instalacji MBT jest stabilizacja odpadów. 

 

 W 2013 roku plany przewidywały budowę na Litwie 10 zakładów obróbki mechanicz-

no-biologicznej (MBT). Ponadto obecnie w budowie znajdują się 22 zakłady przetwa-

rzające osady ściekowe (12 używać będzie fermentacji i biosuszenia, 1 biosuszenia, 9 

kompostowania). Ukończono już budowę 34 kompostowni odpadów zielonych, planu-
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je się konstrukcję 19 kolejnych. Co więcej, zaplanowano instalację 157.899 skrzynek 

na kompost w gospodarstwach domowych. 

 

 Według danych EFAR we Francji około 25% produkowanych osadów ściekowych 

jest współkompostowanych z odpadami zielonymi. Obowiązujący od maja 2002 roku 

standard NF U44-095 wyznaczył kryteria produktowe dla osadów ściekowych, co po-

zwoliło na rozwój dobrze ustrukturyzowanego rynku dla tego typu ulepszaczy gleby. 

 

 Jak podaje Europejska Sieć Kompostowa (ECN), w 2009 roku w Europie istniało oko-

ło 2500 zakładów kompostujących materiały segregowane, z których 40% przetwarza-

ło wyłącznie odpady zielone, o rocznej mocy przerobowej wynoszącej 27 Mt i o rocz-

nym szacowanym przyroście mocy mieszczącym się w przedziale od 0,5 do 1 Mt. Do-

datkowo, działalność prowadziło 800 małych rolniczych kompostowni, głównie w 

Niemczech i Austrii. Jak twierdzi ECN, zakłady tego typu oferują ogromny potencjał 

dla obszarów wiejskich w państwach członkowskich we wschodniej części Wspólno-

ty. Ponadto w 2010 roku działało 195 dużych zakładów fermentacji anaerobowej o 

rocznej mocy przerobowej 5,9 Mt dla odpadów organicznych, przy czym obecnie ich 

moc podwaja się co 5 lat. Oprócz tego, w tym samym roku w Europie istniało 7500 

rolniczych zakładów kompostujących i kofermentujących resztki rolne, odpady z 

upraw energetycznych i odpady zielone. Szacuje się, że całkowita wielkość produkcji 

materiału przefermentowanego w 2010 roku wyniosła 56 milionów m
3
, podczas gdy 

moc elektryczna, jaką można było osiągnąć dzięki biogazowi, to 2,5 GW. Wreszcie, 

zgodnie z danymi ECN, w Europie znajdowało się 280 zakładów obróbki mechanicz-

no-biologicznej odpadów mieszanych (używających kompostowania lub fermentacji) 

o rocznej mocy 18 Mt, których głównym celem była produkcja frakcji stabilizowanej 

zdatnej do składowania. Zakłady te usytuowane są w większości we Włoszech, w 

Niemczech, Austrii, Francji i Hiszpanii. 

 

2.4 Zastosowania kompostu i materiału przefermentowanego 

 

Kompost jako produkt może być używany głównie w dwojaki sposób: jako ulepszacz gle-

by/nawóz organiczny i jako składnik podłoży hodowlanych. Materiał przefermentowany, z 

wyjątkiem oddzielonej frakcji włóknistej, używany jest przeważnie jako nawóz organiczny o 

mniejszym potencjale ulepszającym. 

 

2.4.1 Kompost jako ulepszacz gleby/nawóz organiczny 

 

Kompost uważany jest za wielofunkcyjny ulepszacz gleby, dlatego też używa się go w rolnic-

twie i ogrodnictwie, jak również przy produkcji wierzchniej okrywy glebowej do celów 

kształtowania krajobrazu i regeneracji gruntów. Stosowanie kompostu zwykle polepsza fi-

zyczne, biologiczne i chemiczne właściwości gleby. Wielokrotna aplikacja kompostu prowa-

dzi do zwiększenia ilości glebowej materii organicznej, co częstokroć zapobiega erozji, 

zwiększa zdolność retencyjną i buforową, ulepsza fizyczną strukturę gleby (ogólną stabilność, 

gęstość, rozmiar porów). Kompost może także zwiększyć biologiczną aktywność gleby. 

 

Kompost często traktuje się jak nawóz organiczny, jednakże jego funkcja nawożąca (dostar-

czanie składników odżywczych) jest w wielu przypadkach słabiej akcentowana niż funkcja 

ulepszająca. Według Klugego i in. (2008) zawartość azotu dostępnego dla roślin jest w kom-
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poście raczej niska, zwłaszcza w krótkiej perspektywie, i tylko długotrwałe stosowanie może 

dać miarodajne efekty. Niemniej jednak zapotrzebowanie gleb rolnych na fosforan i potas 

można w dużej mierze zaspokoić dzięki adekwatnemu stosowaniu kompostu. Kompost do-

starcza także wapnia, magnezu, siarki i mikroelementów, posiada też wartość neutralizacyjną 

dla gleby. 

 

Efekty stosowania kompostu zależą również od lokalnych warunków glebowych i praktyk 

rolniczych, wiele aspektów wciąż nie jest dość dobrze poznanych. 

 

Parametry jakościowe charakteryzujące użyteczność kompostu w zastosowaniach rolniczych 

obejmują: 

 

 zawartość materii organicznej; 

 zawartość składników odżywczych (N, P, K, Mg, Ca); 

 ilość materii suchej; 

 wielkość cząstek; 

 gęstość objętościową; 

 pH. 

 

2.4.2 Kompost jako składnik podłoży hodowlanych 

 

Drugim głównym zastosowaniem dla kompostu jest użycie go jako składnika podłoży hodow-

lanych. 

 

Podłoża hodowlane to materiały, które są różne od gleby in situ i na których uprawiane są 

rośliny. Około 60% podłoży hodowlanych używa się hobbystycznie (ziemia doniczkowa), 

reszta przeznaczona jest do zastosowań profesjonalnych (szklarnie, uprawy kontenerowe). 

Całkowita objętość podłoży hodowlanych zużywanych rocznie w Europie szacowana jest na 

około 20-30 milionów m
3
. W skali światowej podłoża hodowlane oparte na torfie stanowią 

około 85-90% rynku. Udział rynkowy kompostu jako składnika podłoży hodowlanych wynosi 

mniej niż 5%. Podłoża hodowlane są zwykle mieszankami zawierającymi materiały mieszane 

zgodnie z wymaganą charakterystyką produktu końcowego (SV&A, 2005). 

 

Program działania w zakresie odpadów i zasobów WRAP (The Waste and Resources Action 

Programme) oraz Stowarzyszenie Podłoży Hodowlanych (Growing Media Association) w 

oparciu o specyfikacje BSI PAS 100 dla materiałów przekompostowanych (WRAP, 2011b) 

określiły wytyczne w sprawie specyfikacji kompostowanych materiałów zielonych używa-

nych jako komponent podłoża hodowlanego. Wytyczne te wprowadzają dodatkowe wymogi, 

nieobecne w BSI PAS 100, np. limity dla metali ciężkich. 

 

Zgodnie z tymi wytycznymi wszystkie podłoża hodowlane powinny: 

 

 posiadać strukturę, która będzie stanowić fizyczne oparcie dla roślin, a także pozwoli 

na dopływ powietrza do ich korzeni i zatrzyma wodę oraz składniki odżywcze; 

 być łatwe w użyciu i nie posiadać przykrego zapachu; 

 być stabilne i nie degradować się w sposób znaczny w trakcie przechowywania; 

 nie zawierać żadnych materiałów, substancji zanieczyszczających, chwastów lub pa-

togenów, które mogą oddziaływać negatywnie na użytkownika, narzędzia bądź wzrost 

roślin; 
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 być odpowiednio dostosowane i pozwalać na uprawę roślin, zachowując standard 

oczekiwany przez konsumenta zgodny z zapewnieniami dostawcy i dostarczonym 

przez niego opisem. 

 

Konkretnie dla kompostu wytyczne określają fundamentalne wymogi, jakie muszą spełnić 

przekompostowane materiały zielone dodawane jako składnik podłoża hodowlanego. Musi 

on: 

 

 być wyprodukowany wyłącznie z wsadów obejmujących odpady zielone; 

 być odkażony, dojrzały i stabilny; 

 wolny od wszelkich "ostrych" elementów (makroskopowych nieorganicznych sub-

stancji zanieczyszczających, takich jak fragmenty szkła, gwoździe i igły); 

 być wolny od materiałów, substancji zanieczyszczających, chwastów, patogenów lub 

potencjalnie toksycznych pierwiastków, które mogą oddziaływać negatywnie na użyt-

kownika, narzędzia bądź wzrost roślin (które wykraczają poza pewne konkretne limi-

ty); 

 posiadać ciemną barwę i ziemisty zapach; 

 być sypki i kruchy, i w żadnym wypadku mokry i kleisty ani suchy i pylisty; 

 mieć niską gęstość i niskie przewodnictwo elektryczne. 

 

Zgodnie z wytycznymi WRAP takie komposty "zazwyczaj nadawałyby się do użytku jako 

składnik podłoży hodowlanych przy maksymalnej objętości 33% w połączeniu z torfem i/lub 

innym nadającym się substratem (substratami) o niskiej zawartości składników odżywczych, 

takim jak kora, przetworzone drewno, koprodukty z przemysłu leśnego czy włókna kokoso-

we". Wyższy procent kompostu w mieszance zwykle negatywnie wpływa na wzrost roślin, 

ponieważ kompost posiada naturalnie wysoką przewodność. 

 

Według ORBIT/ECN (2008) proporcje kompostu w podłożach hodowlanych są mocno zależ-

ne od procesu kompostowania i końcowej jakości kompostu. Głównymi kryteriami są dojrza-

łość i stopień humifikacji, koncentracja składników zawierających azot mineralny, zawartość 

soli i strukturalna stabilność (porowatość, gęstość objętościowa, agregacja) oraz zamierzone 

użycie. W podłożach hodowlanych używanych w ogrodnictwie hobbystycznym zawartość 

kompostu może wynosić 40-50% objętości; podłoża hodowlane do zastosowań profesjonal-

nych mogą zawierać najwyżej 20-30% kompostu. W niemieckim systemie zapewniania jako-

ści dla kompostu (RAL, 2007) przedstawiono konkretne kryteria dla kompostu w ziemi do-

niczkowej (podłożach hodowlanych). Opisano dwa typy kompostu nadającego się do użytku 

jako składniki mieszanki wraz z odrębnymi dopuszczalnymi objętościami zależnie od pozio-

mu stabilności, zawartości składników odżywczych i soli. 

 

Trzeba zaznaczyć, iż kompost wytworzony z wsadu o większej zawartości gotowanych odpa-

dów kuchennych może być dodawany jako składnik podłoży hodowlanych tylko w mniej-

szych ilościach, ponieważ wykazuje tendencje do wyższego zasolenia i większej zawartości 

składników odżywczych. 

 

2.4.3 Zastosowania fermentatu 

 

Materiał przefermentowany jest używanie generalnie dla swoich właściwości nawożących, 

jako że zawiera wysoce dostępne frakcje N, P i K, aczkolwiek posiada także pewne własności 

ulepszające. 
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Nasi partnerzy podają wiele przykładów zastosowania materiału przefermentowanego w róż-

nych państwach członkowskich. 

 

 W Niemczech większość materiału przefermentowanego jest używana bez dodatkowej 

obróbki i zaledwie 10% zakładów przetwarzających odpady wytwarza kompost z pro-

duktów procesu rozkładu. Faza ciekła jest oddzielana po fermentacji, a przeważająca 

część odseparowanych włókien jest dalej kompostowana. Tylko 6% materiału prze-

fermentowanego ze znakiem jakości (znak BGK) produkowana jest w Niemczech jako 

stały materiał przefermentowany. Płynny materiał przefermentowany (94% całej pro-

dukcji) używany jest bezpośrednio w rolnictwie jako nawóz. 

 

 W Holandii materiał przefermentowany ze zbieranych selektywnie odpadów orga-

nicznych z gospodarstw domowych jest poddawany dalszej obróbce tlenowej (kompo-

stowaniu), a powstały w wyniku tego materiał jest sprzedawany jako nawóz lub skład-

nik podłoży hodowlanych. Uwagę zwraca fakt, iż materiał przefermentowany z odpa-

dów mieszanych nawet po kompostowaniu nie spełnia wymagań koniecznych przy 

użytkowaniu jako nawóz i jest częściowo spalany, a częściowo składowany, choć za-

leca się unikanie tej drugiej opcji. 

 

 W Hiszpanii, ogólnie rzecz biorąc, materiał przefermentowany lub oddzielone od nie-

go włókna są kompostowane, odsączona ciecz jest oczyszczana tak jak ścieki bądź 

ponownie używana w procesie. Produkowany w ten sposób kompost jest sprzedawany 

głównie w sektorze rolnictwa. Poza tym, materiał przefermentowany uzyskany w 

trakcie współkompostowania obornika z innymi odpadami biodegradowalnymi jest 

używany bezpośrednio w rolnictwie. 

 

 W 2009 roku w Szwecji 97% materiału przefermentowanego wyprodukowanego w 

zakładach fermentacji anaerobowej zużyto w rolnictwie, głównie w kompletnej for-

mie. Trzy zakłady z szesnastu rozdzielają materiał przefermentowany. Jeden z nich 

używa odseparowane włókna i fazę ciekłą w rolnictwie, w pozostałych dwóch oddzie-

loną frakcję włóknistą kompostuje się. 

 

 We Włoszech zakłady fermentacji anaerobowej, które przetwarzają biomasę rolną, sto-

sują materiał przefermentowany bezpośrednio w rolnictwie. W zakładach przetwarza-

jących odpady organiczne powstały materiał przefermentowany jest uznawany za od-

pad, który może być następnie dalej obrabiany tlenowo w celu produkcji kompostu 

zgodnego z krajowymi regulacjami dotyczącymi nawozów bądź utylizowany. 

 

 W Belgii wyłącznie użytkownicy profesjonalni mają pozwolenie na stosowanie płyn-

nego materiału przefermentowanego, ponieważ uważa się, że tego typu materiały nie 

powinny być stosowane przez użytkowników prywatnych ze względu na swą niską 

stabilność, która z kolei wymaga zachowania pewnych środków ostrożności przy 

przechowywaniu i uniemożliwia umieszczanie produktu w małych paczkach. Co wię-

cej, stosowanie materiału przefermentowanego (jak i płynnego obornika) wiąże się z 

koniecznością posiadania specjalnego sprzętu. To samo odnosi się do oddzielonej fazy 

ciekłej zawierającej mniejsze ilości składników odżywczych i materii organicznej. 

Ostatnia frakcja, odwodniony materiał przefermentowany, jest bogatsza w materię or-

ganiczną i składniki odżywcze, lecz wciąż nie jest stabilna i w związku z tym nie na-

daje się do zastosowań prywatnych. Odwodniony materiał przefermentowany jest czę-
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sto poddawany suszeniu (bio)termicznemu w celu uzyskania wysuszonego materiału 

przefermentowanego zawierającego większe ilości składników odżywczych i materii 

organicznej w materii świeżej. Takie produkty końcowe posiadają własności zarówno 

nawożące, jak i ulepszające glebę. W Belgii produkt uznaje się za stabilny, kiedy za-

wartość materii suchej wynosi w nim co najmniej 80%, można go wówczas nazwać 

"suszonym" materiałem przefermentowanym. Możliwe jest wytłaczanie takiego mate-

riału przefermentowanego do formy granulatu, dzięki czemu uzyskuje się produkt ła-

twy w aplikacji w pożądanych dawkach. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe 

niektórzy producenci optują za zawartością materii suchej niższą niż 80%. W tym 

przypadku produkt nazywa się "częściowo wysuszonym" materiałem przefermento-

wanym (40-80% materii suchej). Jak dotąd użycie tych produktów w Belgii ograni-

czone jest do zastosowań profesjonalnych. Nie obowiązują jeszcze żadne upoważnie-

nia do użytku prywatnego. W przyszłości belgijskie władze mogą wydać takie upo-

ważnienia, jednak tylko dla suchych (stabilnych) materiałów przefermentowanych po 

uprzedniej ewaluacji indywidualnych przypadków użycia i tylko po spełnieniu suro-

wych warunków obejmujących wymogi dla materiałów wejściowych, monitorowanie 

procesu, jakość produktu końcowego, jak też jego bezpieczne i zrównoważone zasto-

sowanie. 

 

 We Flandrii w 2009 roku poprzez fermentowanie wytworzono w sumie 150.415 ton 

produktów (kompletny materiał przefermentowany, oddzielona faza ciekła, odseparo-

wana faza włóknista, odciek po biologicznej obróbce frakcji ciekłej, koncentrat pozo-

stały po filtracji ciekłej frakcji materiału przefermentowanego, materiał przefermen-

towany suszony termicznie, suszone biotermicznie bioodpady zmieszane z oborni-

kiem, suszone biotermicznie organiczne ulepszacze gleby). Produkty te są głównie 

eksportowane (56%). Drugim najważniejszym rynkiem jest rolnictwo i ogrodnictwo 

(19%). Produkty są przeważnie używane na gruntach ornych. Frakcje ciekłe w więk-

szości używane są w rolnictwie, frakcje stałe (oddzielone włókna) często transporto-

wane są do zakładów przetwarzających nawozy naturalne (by poddać  je suszeniu bio-

termicznemu) i eksportowane poza region. 

 

 W Walonii tylko jedna z czterech fermentowni rozdziela materiał przefermentowany 

na frakcję włóknistą i ciekłą. 

 

 Obecnie w Słowenii działa 11 zakładów fermentacji anaerobowej, 7 z nich przetwarza 

wyłącznie biomasę rolniczą. Materiał przefermentowany jest rozrzucany na gruntach 

rolnych z uwzględnieniem obostrzeń w zakresie ilości azotu nałożonych przez dekret 

w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez azot pocho-

dzący ze źródeł rolniczych (oficjalny Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 

113/09). Pozostałe 4 zakłady zajmują się głównie odpadami gastronomicznymi, za-

wiesinami i kiszonką (z kukurydzy). Materiał przefermentowany (przeważnie ciekły) 

jest również stosowany w rolnictwie, jeśli tylko spełnia wymogi zawarte w dekrecie w 

sprawie obróbki odpadów biodegradowalnych (prawo odpadowe). 

 

 Jak twierdzi brytyjska Grupa Recyklingu Odpadów Organicznych (UK Organics Re-

cycling Group), kompletny materiał przefermentowany może nadawać się do użytku 

jako bionawóz, środek użyźniający oraz, przy odpowiednio niskiej zawartości suchych 

substancji stałych, jako pożywka liściowa dla roślin. W takim samym charakterze 

można używać odseparowaną ciecz. Oddzieloną frakcję włóknistą można wykorzystać 

jako bionawóz, środek użyźniający bądź mulcz. W 2013 roku działało 111 zakładów 
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fermentacji anaerobowej niezwiązanych z oczyszczaniem ścieków, na które składało 

się 46 instalacji przerabiających odpady z farm (obornik, zawiesiny, plony), 47 insta-

lacji dla odpadów żywnościowych oraz 18 dla odpadów przemysłowych (z destylarni, 

mleczarni). Wielka Brytania opracowała protokół jakości dla fermentacji beztlenowej 

(AD Quality Protocol), który określa kryteria end-of-waste dla materiału przefermen-

towanego. Zgodnie ze stanem z 2013 roku 12 zakładów produkuje materiał przefer-

mentowany certyfikowany w ramach publicznie dostępnych specyfikacji (Publicly 

Available Specifications) PAS 110 oraz wspomnianego wyżej protokołu jakości. 

 

 Wedle Europejskiej Sieci Kompostowej ECN można wyróżnić następujące trendy w 

kontekście stosowania materiału przefermentowanego: 

 Mokra fermentacja bioodpadów w biogazowniach: 

o W Europie środkowej/zachodniej: produkt jest rozdzielany na frakcję 

płynną i ciekłą, przy czym frakcja stała jest dalej kompostowana, zaś 

nadwyżkowa frakcja ciekła, która nie jest powtórnie używana w pro-

cesie, jest w większości zużywana w rolnictwie 

o W Skandynawii: wszystkie resztki pofermentacyjne są używane na 

gruntach rolnych. 

 Mokra fermentacja upraw energetycznych, obornika oraz odpadów przemy-

słowych/handlowych (z przemysłu żywnościowego, restauracji, wycofane 

środki spożywcze itp.): wszystkie resztki pofermentacyjne są używane na 

gruntach rolnych. 

 Sucha fermentacja: stałe resztki pofermentacyjne są kompostowane razem z 

odpadami zielonymi/bioodpadami. 

 W przybliżeniu mniej niż 3% materiałów przefermentowanych jest podda-

wane dalszej obróbce w celu wytworzenia konkretnych produktów, np. pe-

letu, podłoży hodowlanych czy sztucznej gleby. 

 

 Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (European Biogas Association), nowe 

produkty, takie jak suszone czy granulowane materiały przefermentowane, stanowią 

coraz większy procent europejskiego rynku. Przy użyciu ultrafiltracji i odwróconej 

osmozy możliwe jest wyprodukowanie wysoko skoncentrowanego nawozu i oczysz-

czonego strumienia wodnego o jakości wody pitnej. Metody te są jednak wciąż nowo-

ścią. Obecnie ponad 95% materiału przefermentowanego produkowanego w Europie 

używane jest bezpośrednio w sektorze rolnym jako płynny nawóz. 

 

Podsumowując, można stwierdzić, że materiał przefermentowany jest często używany w rol-

nictwie albo w kompletnej formie, albo jako oddzielne frakcje stałe i ciekłe. Frakcja stała mo-

że zostać poddana dalszej obróbce, np. kompostowaniu czy suszeniu. Frakcja ciekła, jeśli nie 

zostanie użyta w rolnictwie, może być poddana tym samym zabiegom co ścieki w celu uzy-

skania czystej frakcji wodnej. 
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2.5 Aspekty ekonomiczne i rynkowe 

 Poniższa sekcja podejmuje próbę charakterystyki rynku kompostu i materiału przefermento-

wanego w UE z punktu widzenia obecnej podaży i użycia, importu i eksportu, kosztów pro-

dukcji, cen i wartości agronomicznej. Prezentuje także przegląd rynków dla obu materiałów. 

 

2.5.1 Podaż kompostu 

ORBIT/ECN (2008) oszacowała, że roczna produkcja kompostu w UE w 2005 roku wyniosła 

ponad 13 milionów ton (chodzi o kompost z biodegradowalnej frakcji MSW oraz osadów 

ściekowych). Ekstrapolacje z częściowo zaktualizowanych danych uzyskanych w trakcie an-

kiety partnerskiej przeprowadzonej w grudniu 2010 roku pokazują niewielki wzrost produkcji 

kompostu w latach 2005-2008. 

Większość produkcji kompostu z MSW skupia się w kilku krajach UE. Pod względem warto-

ści absolutnych Niemcy są największym producentem kompostu z roczną produkcją sięgającą 

4,4 milionów ton. Za Niemcami plasują się Francja, Wielka Brytania, Holandia i Włochy, jak 

podają autorzy studium ORBIT/ECN (2008). Jeśli za podstawę przyjąć ilość per capita, naj-

większą produkcją kompostu może pochwalić się Holandia, tuż za nią Austria, Francja i 

Niemcy. Spośród tych krajów Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Austria produkcję kom-

postu opierają głównie na segregowanych biodegradowalnych frakcjach MSW. We Francji i 

w Hiszpanii znaczne ilości kompostu produkowane są również z mieszanych MSW, zaś we 

Francji rośnie rynkowy udział kompostu MBT. Francja, Hiszpania i Włochy produkują też 

spore ilości kompostu z osadów ściekowych. Produkcja kompostu w 12 nowych państwach 

członkowskich odgrywa bardzo małą rolę. Tabela 1 prezentuje dane dotyczące produkcji 

kompostu w poszczególnych krajach. 

 

W oparciu o dane w zakresie produkcji osadów ściekowych w latach 2002-2007 obliczono 

roczną produkcję osadów ściekowych w EU-27 na 10 Mt, z których średnio 39% jest używa-

ne w rolnictwie (Milieu, 2009). Dane te pokrywają się z liczbami podawanymi przez Eurostat 

za 2008 rok. Mimo że Eurostat dostarcza wyłącznie liczbowych danych dotyczących użycia w 

każdym z 14 państw członkowskich z osobna, można z nich wywnioskować, iż w 2008 roku 

37% osadów ściekowych znalazło zastosowanie w rolnictwie, a 17% przekompostowano. 

Liczby tyczące kompostowania w poszczególnych państwach członkowskich wahały się od 0 

do 86%. Przynajmniej 10 państw członkowskich zgłosiło fakt produkcji kompostu z osadów 

ściekowych. Niemcy i Francja zdają się mieć największe sektory w tym względzie, jak wyni-

ka to z danych Eurostatu. Ogólnie rzecz ujmując, osady ściekowe stanowią od 1/3 do 2/3 ma-

teriałów wejściowych w kompoście z osadów ściekowych, na pozostałą część wsadu składają 

się odpady zielone i bioodpady. 

 

Oprócz MSW i osadów ściekowych do produkcji kompostu można wykorzystać odpady z 

rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu przetwórstwa żywności i napojów. Brakuje jednak wia-

rygodnych danych dotyczących ilości kompostu produkowanego z tych źródeł. 
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Tabela 1: Produkcja kompostu w UE (ton/rocznie) Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku 

 

Rok Suma 

Kompost z 
bioodpadów  

(z pominięciem 
odpadów zie-

lonych) % 

Kompost z 
odpadów 
zielonych % 

Kompost z 
osadów ście-

kowych % 

Kompost z 
odpadów 

mieszanych % 
Inne kom-

posty % 

AT 2005 634.400 218.400 34 380.000 60 32.000 5 4,000 1  0 

BE/Flandria 2009 344.856 115.150 33 229.706 67 0 0 0 0  0 

BE/Walonia 2008 152.954 11.892 8 120.129 79 20.933 14 0 0  0 

BG  0 0  0  0  0    

CY  0 0  0  0  0    

CZ 2006 77.600 4.000 5 21.600 28 52.000 67 0 0  0 

DE 2008 4.384.400 2.048.600 47 1.599.000 36 627.600 14 0 0 109,200 2 

DK 2008 374.530 17.600 5 315.600 84 41.330 11 0 0  0 

EE  0 0  0  0  0    

ES 2008 610.148 53.969 9 6.549 1  0 549,630 90  0 

FI 2005 180.000 150.000 83  0 30.000 17  0  0 

FR 2005 2.490.000 170.000 7 920.000 37 800.000 32 600,000 24  0 

EL 2005 8.840 0 0 840 10 0 0 8,000 90  0 

HU 2005 50.800 20.000 39 30.800 61 0 0 0 0  0 

IE 2006 100.500 25.000 25 34.000 34 17.000 17 24,500 24  0 

IT 2008 1.004.952 802.340 80 176.804 18  0  0 25,808 3 

LT  0 0  0  0  0    

LU 2005 20.677 20.677 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

LV  0 0  0  0  0    

MT  0 0  0  0  0    

NL 2008 1.603.464 595.464 37 1.000.000 62 8.000 0 0 0  0 

PL  0 0  0  0  0    

PT 2005 29.501 2.086 7 1.730 6 2.500 8 23,185 79  0 

RO  0 0  0  0  0    

SE 2008 199.700 71.700 36 116.000 58 0 0 12,000 6  0 

SI  0 0  0  0  0    

SK 2005 32.938 1.836 6 27.102 82 4.000 12 0 0  0 

UK 2005/06 2.036.000 316.000 16 1.660.000 82 15.000 1 45,000 2  0 

EU-27  14.358.104 4.651.864 32 6.654.554 46 1.650.363 11 1,266,315 9 135,008 1 

Kompost z odpadów zielonych i bioodpadów 11.306.418 79       
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2.5.2 Użycie kompostu 

Odpowiednie użycie kompostu zależy od typu materiałów źródłowych, klasy kompostu i 

jego jakości. Obszary zastosowań takie jak rolnictwo wymagają jedynie standardowej jako-

ści. Kształtowanie krajobrazu i, w szczególności, sektor podłoży hodowlanych potrzebują 

produktów bardziej wyspecjalizowanych o podwyższonej jakości. W tym przypadku trzeba 

spełnić dodatkowe wymagania konsumentów i to kompostownia decyduje, czy w swojej 

strategii marketingowej uwzględni wejście na ten segment rynkowy, czy też nie. 

Producenci kompostu często mierzą się z trudnościami w marketingu, ponieważ nie rozu-

mieją potencjalnych sektorów użyć, takich jak kształtowanie krajobrazu i ogrodnictwo (np. 

nie posiadają wiedzy o uprawie roślin i nie znają związanego z nią języka technicznego). 

Deklaracje, reklama i marketing nie zawsze dorównują standardom wyznaczonym przez 

konkurujące produkty. 

 

Tabela 2 zawiera przegląd użycia kompostu w krajach będących głównymi producentami 

kompostu w UE. 

 

 Tabela 2: Rozkład użycia kompostu (%) w krajach będących głównymi producentami  kompo-

stu (Źródło: ORBIT/ECN, 2008) 

 

 

AT 

200

3 

BE/

Fl 

200

9 

(
1
) 

DE 

200

5 

ES(
2
) 

200

6 

FI 

200

5 

FR(
3
) 

200

5 

HU 

200

5 

IE 

200

6 

IT 

200

3 

NL 

bio-

od-

pa-

dy 

200

5 

NL 

(
2
) 

od-

pa-

dy 

zie-

lone 

200

5 

PL 

(
3
) 

200

5 

SE 

200

5 

UK 

200

5 

Śred-

nia 

wa-

żona 

dla 

UE(
4
) 

Rolnic-

two 
40,0 

11 

53,4 88,0 20,0 71,0 55,0 37,0 51,0 74,8 44,4 ― ― 30,0 50,9 

Ogrod-

nictwo i 

produk-

cja 

szklar-

niowa 

10,0 3,9 8,0 ― 25,0 15,0 3,0 ― ― 15,5 ― 5,0 13,0 10,6 

Kształ-

towanie 

krajobra-

zu 

15,0 38 15,9 4,0 20,0 ― 10,0 6,0 6,0 3,6 12,3 ― 20,0 14,0 10,4 

Mie-

szanki 
15,0 

44 

13,6 ― 10,0 ― ― 16,0  15,0 5,1 ―  2,0 6,3 

Firmy 

zajmują-

ce się 

miesza-

niem 

gleb 

2,0 ― ― ― ― ― ― ― ― 9,4 ― 10,0 ― 1,6 

Hurtow- ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5,2 ― 15,0 ― 0,9 



32 
  

nicy 

Ogrod-

nictwo 

hobby-

styczne 

15,0 11,9 ― ― 4,0 5,0 ― 27,0 1,1 2,3 ― 10,0 25,0 12,9 

Regene-

racja 

gruntów 

i pokry-

wanie 

składo-

wisk 

2,0 ― ― 50,0 ― 15,0 38 2,0 ― ― 
100,

0 
40,0 16,0 4,9 

                

Eksport 1,0 6 ― ― ― ― ― ― ― 5,5 5,0 ― ― ― 1,0 

Inne ― 2 1,3 ― ― ― ― ― ― ― 0,8 ― ― ― 0,5 

(1) Dane dla Walonii zgłoszono, używając innej klasyfikacji: rolnictwo 56,6%; sektor prywatny 4,4%; kom-

post doniczkowy 13,1%; obszary zielone 2,1%; rehabilitacja 4,1%; przechowywanie na miejscu 5,6%; skła-

dowanie 2,7%; inne sposoby eliminacji 2,6%; eksport 8,9%. (
2
) Kompost z odpadów zielonych; (

3
) Głównie 

kompost z odpadów mieszanych; (
4
) Ważona z uwzględnieniem danych z Tabeli 1. 

 

Ważnym czynnikiem determinującym użycie kompostu jest krajowa polityka środowiskowa 

i nawozowa. Przykładowo, polityka w sprawie odchodów zwierząt hodowlanych w Belgii 

bardzo utrudnia sprzedaż kompostu rolnikom. Nadwyżka obornika, jaka powstała we Flan-

drii w porównaniu do dostępnych powierzchni uprawnych, sugeruje, że poprzez rozrzucanie 

obornika bardzo szybko przekroczono by limity dla azotu organicznego i stąd sektor rolny 

wchłania zaledwie 11% kompostu. Sytuacja w Walonii jest zupełnie inna, do tego stopnia, 

że aż do 57% produkowanego kompostu trafia do gleb rolniczych w tym regionie. W Ho-

landii, jednakże, przy takich samych warunkach w kwestii hodowli zwierząt i ilości składni-

ków odżywczych, większość kompostu z odpadów kuchennych/bioodpadów stosuje się w 

rolnictwie (75%). 

 

W Europie ponad 50% kompostu trafia na rynki masowe, które wymagają standardowych 

ilości. Od dwudziestu do trzydziestu procent całej podaży rynkowej trafia do bardziej wy-

specjalizowanych obszarów rynkowych, które oczekują mieszanego kompostu o podwyż-

szonej jakości zdolnego zaspokoić konkretne wymogi konsumentów. 

 

W ostatnich latach rozkład użycia w krajach o rozwiniętych rynkach (takich jak Flandria w 

Belgii, Niemcy i Holandia) był relatywnie stabilny, aczkolwiek zmiany w prawie nawozo-

wym w Holandii doprowadziły do zmniejszenia użycia w rolnictwie po 2005 roku. 

 

2.5.3 Import i eksport kompostu 

Według ORBIT/ECN (2008) krajami, które prawdopodobnie eksportowały największe ilości 

kompostu w UE, są Belgia i Holandia. Średnio wyeksportowały one 4,5% rocznej produkcji 

kolejno w latach 2005 i 2006. Głównym powodem eksportu był w tym wypadku niski kra-

jowy popyt wynikający z silnej konkurencji ze strony innych tanich materiałów organicz-

nych (głównie obornika). Holandia poprzez wyniki ankiety partnerskiej poinformowała jed-

nak, że konkurencja ze strony obornika nie jest już problemem dla holenderskiego sektora 

rolniczego. 
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Ogólnie rzecz ujmując, kompostownie sprzedają swoje produkty w promieniu 50 km. Od-

powiada to odległości, jaką duży samochód ciężarowy o ładowności 25 ton może przebyć w 

ciągu godziny przy koszcie 50-60 euro. Koszty transportu, a także inne wydatki marketin-

gowe, wciąż można pokryć, stosując ceny rzędu około 5 euro/tonę (125 EUR/ładunek cięża-

rówki). Wszystkie zakłady znajdujące się blisko granic (mniej niż 50 km), z którymi skon-

taktowały się ORBIT/ECN, podkreślały znaczenie rynku lokalnego i wyrażały uznanie dla 

zapisów end-of-waste, które mogą potencjalnie pomóc im przezwyciężyć ograniczenia 

związane z transgraniczną sprzedażą kompostu. Niemniej jednak ORBIT/ECN przytacza 

także przypadki w Niemczech, gdzie kompost transportowany jest na odległość 200 km. 

 

Raporty ORBIC/ECN nie stwierdziły wystąpienia "prawdziwego zapotrzebowania na im-

port" kompostu. Niska wartość w stosunku do wagi kompostu nie jest w stanie pokryć kosz-

tów transportu do terenów, na których istnieje największe zapotrzebowanie, takich jak kraje 

basenu Morza Śródziemnego. 

 

Główny potencjał ciągłych działań importowo-eksportowych związany jest z sektorem pod-

łoży hodowlanych. Użycie kompostu w różnorodnych produktach opartych na odpadach 

zielonych to powszechna praktyka zwłaszcza dużych firm międzynarodowych zajmujących 

się torfem, glebą i korą. Podłoża hodowlane zawierające kompost jako jeden ze składników 

generalnie nie podlegają prawu odpadowemu. 

 

2.5.4 Koszty produkcji i ceny kompostu 

 

Koszt kompostowania zależy od warunków lokalnych i jakości kompostowanego materiału. 

Agencja Eunomia (2002) dokonała przeglądu informacji pochodzących z różnych źródeł 

dotyczących kosztów kompostowania segregowanych odpadów biologicznych i obliczyła 

szacunkowy koszt na poziomie 35-60 euro/tonę odpadów dla większych zakładów stosują-

cych "najlepsze praktyki" w systemach zamkniętych, jednakże w niektórych przypadkach 

stwierdzono także i wyższe koszty. Koszt tradycyjnego kompostowania pryzmowego może 

być mniejszy niż 20 EUR/tonę odpadów. Występują także różnice w kosztach pomiędzy 

krajami wynikające z ogólnych tendencji z zakresie cen narzucanych przez producentów. 

Opłaty wjazdowe pobierane od odpadów zielonych są niższe niż dla odpadów kuchennych 

czy mieszanych odpadów kuchennych i zielonych. 

 

Cena hurtowych ilości kompostu przeznaczonego do użytku jako nawóz organiczny lub 

ulepszacz gleby jest znacznie niższa od "kosztów produkcji", tj. kosztów biologicznej ob-

róbki odpadów w kompostowni. Ceny kompostu do zastosowań rolnych w środkowej Euro-

pie rzadko kiedy przekraczają 5 euro/tonę, w większości przypadków są niższe. Często 

kompost jest właściwie oddawany rolnikom za darmo. Typowy scenariusz w Niemczech 

wygląda tak, że producent kompostu oferuje transport, kompost i jego rozrzucenie na polu 

jako jedną usługę łączoną dla farmerów (zwykle realizowaną przez podwykonawców), za 

którą pobiera opłatę rzędu 1-2 euro za tonę. 

 

Sprzedaż kompostu w sektorze rolnym staje się trudna, kiedy istnieje silna konkurencja ze 

strony obornika. Taka sytuacja ma miejsce we Flandrii i w Holandii, gdzie z powodu 

ogromnej ilości hodowanych zwierząt powstają znaczne nadwyżki obornika i to użytkowni-

kom płaci się nawet do 30 euro/tonę. W połączeniu z restrykcyjnymi regulacjami w sprawie 

stosowania obornika czyni to sprzedaż kompostu do zastosowań rolniczych w tych krajach 

niezwykle trudną (ORBIT/ECN, 2008). 
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Badanie sprzedaży kompostu dla rolnictwa we Francji przeprowadzone dla ADEME (2006) 

wykazało istnienie następujących przedziałów cenowych dla kompostu używanego w rolnic-

twie (przy uprawach zbożowych): 

 

 kompost z odpadów zielonych: od 0 (w większości przypadków) do 10-12 euro/tonę 

(wliczając koszt transportu i rozrzucenia) 

 kompost z mieszanych MSW: od 0 (najczęściej) do 2-3 euro/tonę (wliczając rozrzu-

canie). 

 

Zakład segregująco-kompostujący przerabiający MSW w Launay Lantic (Francja) więk-

szość produkowanego kompostu sprzedaje ogrodnikom uprawiającym karczochy i kalafiory 

w cenie 2,34 euro/tonę (dane z bezpośredniej rozmowy). 

 

W Austrii dużą rolę odgrywa kompostowanie zdecentralizowane, a rolnicy częstokroć pro-

wadzą małe i proste kompostownie wykorzystujące metodę pryzmy, w których przetwarzają 

segregowane odpady biologiczne z pobliskich miast. Rolnicy używają kompostu na swoich 

własnych uprawach i, jeśli ich grunty są wystarczająco duże, nie mają potrzeby sprzedawać 

go czy oddawać. Dla kompostu o najwyższej jakości, który nadaje się do upraw organicz-

nych, ceny kształtują się na poziomie nieco ponad 10 euro/m
3
. Przykładowa stawka opłaty 

wejściowej pobieranej przez "rolnika-kompostownika" w Austrii to 48 euro/tonę bioodpa-

dów pochodzących ze zbiórki selektywnej. 

 

W 2001 roku średnia cena sprzedaży kompostu z czystych odpadów ogrodowych i parko-

wych wynosiła w Danii mniej więcej 8-9 euro za tonę (Hogg i in., 2002). 

 

Według ORBIT/ECN (2008) firmy produkujące gleby i mieszanki są zainteresowane pozy-

skiwaniem tanich surowców i w związku z tym nie są skłonne płacić dużo, dlatego też ceny 

sprzedaży mieszczą się w granicach 2,40-3,20 euro za tonę. 

 

Włoskie Stowarzyszenie Kompostowania wykazuje średnie ceny kompostu we Włoszech na 

poziomie 3-10 euro/tonę. 

 

Sektory kształtowania krajobrazu i ogrodnictwa wymagają średnich nakładów na rozwój 

produktu i marketing, co znajduje swe odzwierciedlenie w cenie 6-15 euro/tonę. Ceny w 

obszarze ogrodnictwa hobbystycznego stoją na zbliżonym poziomie. 

 

Relatywnie wysokie ceny wynoszące od 90 do 300 euro/tonę występują wtedy, gdy kompost 

jest sprzedawany w małych opakowaniach, np. ogrodnikom-amatorom czy hurtownikom. 

Masowe dostawy kierowane do hurtowni przekładają się jednak na ceny co najwyżej 7 eu-

ro/tonę. Wysokie ceny w wielu przypadkach osiągane są tylko dla małego ułamka całkowi-

tej produkcji kompostu w zakładzie (zwykle 1% lub mniej). Jako taka, sprzedaż kompostu 

prywatnym użytkownikom końcowym służy bardziej podnoszeniu świadomości w zakresie 

potrzeby dobrego recyklingu materiałów biodegradowalnych.   

 

W niektórych kompostowniach w Niemczech stosuje się ciekawe podejście mające na celu 

generowanie wyższych przychodów ze sprzedaży kompostu. Za narzędzia marketingowe, 

takie jak billboardy, foldery informacyjne itp., odpowiedzialna jest firma zewnętrzna. Lo-

kalna kompostownia przygotowuje mieszanki zgodnie z przepisem i płaci agencji marketin-

gowej zależnie od ilości sprzedanych produktów kompostowych, czy to w ilościach hurto-
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wych, czy w opakowaniach. W celu zachęcenia obywateli do przestrzegania zasad zbiórki 

selektywnej bioodpadów oraz by wzbudzić zaufanie do kupowanych produktów komposto-

wych, na paczkach kompostu umieszcza się odniesienia do warunków regionalnych. W ten 

sposób konsumenci mają świadomość, że kupowany przez nich kompost jest wynikiem ich 

własnej pracy, jaką wykonali podczas zbiórki i sortowania. 

Używając tej strategii marketingowej zakłady nie tylko są w stanie zagwarantować wysoką 

jakość kompostu, ale także mogą połączyć dużą sprzedaż prywatnym konsumentom z wy-

sokimi przychodami. Dzięki temu 30% ich całkowitej produkcji trafia do prywatnych użyt-

kowników końcowych i generuje ceny na poziomie do 20 euro/m
3
 kompostu, a nawet wyż-

sze dla mieszanek kompostu. Warunkiem powodzenia tej strategii jest usytuowanie kompo-

stowni tam, gdzie znajduje się znaczna liczba ogrodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rysunek 3: Billboard stojący przed kompostownią (Weiterstadt, Niemcy) informujący o cenach 

produkowanego lokalnie kompostu i innych towarów opartych na kompoście. 

 

Do czasu znalezienia kanałów zbytu dla kompostu innych niż rolnictwo, przy których moż-

liwe jest osiągnięcie wyższych cen, finansowa opłacalność kompostowni zależeć będzie 

przede wszystkim od opłat wejściowych pobieranych od przetwarzanych odpadów używa-

nych jako materiały wsadowe bądź też subsydiów. Jak twierdzi ORBIT taka sytuacja jest 

prawdziwa dla wszystkich krajów Europy. Dziewięćdziesiąt pięć procent zakładów opiera 
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się na opłatach wejściowych. Tylko nieliczne firmy zdołały rozwinąć swoje lokalne rynki na 

tyle dobrze, by sprzedaż kompostu w znaczący sposób mogła przyczyniać się do ich ren-

towności. W większości przypadków presja związana z wejściem na zorientowane na zyski 

rynki wysokich cen jest stosunkowo umiarkowana, wymaga to bowiem podjęcia dodatko-

wych wysiłków oraz kompetencji w zakresie rozwoju rynku i produktu, jak i działań marke-

tingowych. 

 

Niska cena za tonę kompostu używanego jako ulepszacz gleby czy nawóz poważnie ograni-

cza dystans, na jaki transport kompostu do zastosowań rolniczych jest sensowny z ekono-

micznego punktu widzenia. Przewiezienie w tym wypadku na odległość ponad 100 km bę-

dzie opłacalne tylko wówczas, gdy na określonych obszarach niezwykle wysokie zapotrze-

bowanie na nawozy organiczne nie może być zaspokojone ze źródeł lokalnych lub jeśli sek-

tor zarządzania odpadami używa subsydiowania krzyżowego, by opłacić koszty przewozu 

(przed transportem ceny kompostu są ujemne). Ta druga możliwość pojawia się, gdy alter-

natywne metody obróbki odpadów biologicznych, takie jak składowanie czy spopielanie, są 

droższe niż kompostowanie. 

 

2.5.5 Agronomiczna wartość kompostu 

 

Generalnie ceny nawozów przemysłowych są znane ze swojej nieprzewidywalności i dlate-

go z biegiem czasu mogą się znacząco wahać. Trzeba koniecznie wziąć to pod uwagę przy 

szacowaniu agronomicznej wartości produktów zamiennych, takich jak kompost. 

 

ORBIT/ECN (2008) oszacowała agronomiczną wartość kompostu w oparciu o ceny nawo-

zów opublikowane przez Izbę Rolnictwa Nadrenii Północnej-Westfalii 10 kwietnia 2007 

roku. Na przykład, świeży kompost wytworzony z odpadów kuchennych i ogrodowych bo-

gaty w składniki odżywcze i posiadający dobrą strukturę, zadeklarowany jako organiczny 

nawóz NPK 1,40 (N)―0,60 (P2O5)―1,02 (K2O) charakteryzował się wartością składników 

odżywczych wynoszącą 8,49 euro/tonę materii świeżej. Wartość nawozową dobrze ustruktu-

ryzowanego kompostu o niższej zawartości składników odżywczych (organiczny nawóz PK 

w cenie 0,43 euro/kg P2O5―0,22 euro/kg K2O) obliczono na 3,93 euro/tonę materii świeżej. 

Zawartość azotu została wyliczona na podstawie dostępnego składu. Zawartość fosforu i 

potasu ustalono na poziomie 100% zgodnie z zaleceniem konsultantów ds. rolnictwa. 

 

Obok wartości składników odżywczych ORBIT/ECN dokonała także obliczeń dla wartości 

humusowej przy średniej intensywności stosowania kompostu (ok. 2800 kg humusu-

C/hektar wprowadzonych w trakcie płodozmianu trzyletniego). Przyjmując za punkt odnie-

sienia koszt dostarczanego humusu zastąpionego poprzez "zielone nawożenie" facelią (Pha-

celia) lub gorczycą polną (Sinapis arvensis) i/lub sprzedaż słomy, wartość humusową kom-

postu można określić na 3,28 euro/tonę materii świeżej. 

 

Według danych z kwietnia 2011 roku opublikowanych przez niemiecką organizację zapew-

niania jakości dla kompostu (BGK) wartość nawozowa kompostu wyniosła 11,26 euro/tonę 

materii świeżej (z 8,3 kg N/tonę materii świeżej, 3,8 kg P2O5/tonę materii świeżej, 6,8 kg 

K2O/tonę materii świeżej i 25,1 kg CaO/tonę materii świeżej). Gdy BGK doliczyło dodat-

kowo materię organiczną, monetarna wartość kompostu wzrosła do 22,82 euro/tonę materii 

świeżej. 
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Porównując przytoczone powyżej liczby wyrażające wartość agronomiczną z rzeczywistymi 

cenami kompostu przeznaczonego do użytku w rolnictwie, można stwierdzić, że ceny kom-

postu posiadają znaczący potencjał wzrostowy. 

 

2.5.6 Perspektywy rynkowe dla kompostu 

 

W tej części oszacowano teoretyczny potencjał produkcyjny kompostu z segregowanych 

biodegradowalnych frakcji MSW, który następnie porównano z teoretycznym potencjałem 

użycia. Szacunki obejmują także ilości materiałów alternatywnych, które mogą być użyte 

zamiast kompostu. 

 

Potencjał produkcyjny kompostu 

 

Jak podaje Eurostat
12

, w 2008 roku na każdą osobę przypadały 524 kg wygenerowanych 

odpadów komunalnych, z których 88 kg lub 17% przekompostowano. Oznacza to, że ilość 

bezwzględna przekompostowanych MSW sięgnęła 44,5 miliona ton. W stosunku do danych 

z 2007 roku nie ma prawie żadnej różnicy. 

 

W oparciu o wyniki badania przeprowadzonego przez ORBIT/ECN (2008) oszacowano, że 

około 29,5 % lub 23,6 milionów ton z całkowitego odzyskiwalnego potencjału 80 milionów 

ton odpadowej frakcji organicznej zostało oddzielonych u źródła i przetworzonych głównie 

poprzez kompostowanie. Odpowiada to średniej stopie zbiórki odpadów zielonych i biood-

padów per capita wynoszącej około 50 kg/rok. 

 

Doświadczenia niektórych krajów pokazały, że realistyczna osiągalna stopa zbiórki segre-

gowanych u źródła odpadów organicznych nadających się do obróbki biologicznej może 

wynieść nawet 180 kg/osobę/rok (na przykład w Holandii lub Austrii). Za rozsądny i osią-

galny średni wskaźnik dla Europy można przyjąć 150 kg/osobę/rok (ORBIT/ECN 2008). W 

tym kontekście można by stwierdzić, że potencjał selektywnej zbiórki bioodpadów i odpa-

dów zielonych w UE to około 80 Mt/rok. Gdyby ilość tą w całości przeznaczyć do produkcji 

kompostu, rocznie można by wyprodukować go 35-40 Mt. Tabela 3 przedstawia obecne 

szacunkowe ilości odpadów zbieranych selektywnie, jak i maksymalne potencjały dla 27 

państw członkowskich UE. 

 

Ponadto potencjał produkcyjny kompostu z osadów ściekowych oszacowano na 5 do 10 Mt 

rocznie. Potencjał produkcyjny kompostu z innych odpadów organicznych nie może być 

sensownie obliczony z powodu niezwykle niejednorodnych właściwości nawet w obrębie 

jednego strumienia odpadowego (np. odpadów z rynków). Zdatność takich materiałów do 

obróbki w procesie kompostowania aerobowego zależy od składu, degradowalności, zawar-

tości wody i składników odżywczych (stosunek C/N). Nie zawsze kompostowanie jest naj-

lepszym wyborem. Na przykład, większość resztek żywnościowych i warzywnych jest bar-

dzo mokra, co sprawia, że bardziej nadają się do fermentacji beztlenowej. W przypadku ko-

ry i drewna preferowaną opcją będzie niekiedy produkcja energii. 

  

                                                           
12

 Nota informacyjna Eurostatu nr 43/2010 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-19032010-

AP/EN/8-19032010-AP-EN.PDF 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-19032010-AP/EN/8-19032010-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-19032010-AP/EN/8-19032010-AP-EN.PDF
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Tabela 3: Potencjalne i rzeczywiste ilości zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów przezna-

czonych do kompostowania w EU-27 (w tysiącach ton) (Źródło: ORBIT/ECN, 2008) 

 

 Ilości potencjalne 

Zbierane selektywnie obecnie 

(bez przydomowego kompo-

stowania) (
3
) 

Zbierane 

selektywnie 

(% całkowi-

tego poten-

cjału) 

Suma 

MSW 

(
1
) 

Bioodpady 
Odpady 

zielone 

Razem 

(
2
) 

Bioodpady 
Odpady 

zielone 
Razem 

AT 3 419 750 950 1 700 546 950 1 496 88 

BE 4 847 b.d. b.d. 2 573 b.d. b.d. 885 34 

BG* 3 593 b.d. b.d. 1 164 0 0 0 0 

CY* 554 b.d. b.d. 112 0 0 0 0 

CZ 3 979 1 354 180 1 534 10 123 133 9 

DE 37 266 8 000 8 000 16 000 4 084 4 254 8 338 52 

DK 3 988 433 750 1 183 38 737 775 66 

EE 556 195 130 325 0 0 0 0 

ES* 25 694 b.d. b.d. 6 456 b.d. b.d. 308 5 

FI* 2 451 b.d. b.d. 785 350 100 450 57 

FR* 46 000 b.d. b.d. 9 378 300 2 400 2 700 29 

EL* 4 854 b.d. b.d. 1 662 0 2 2 0 

HU* 4 446 b.d. b.d. 1 515 b.d. b.d. 127 8 

IE* 3 041 b.d. b.d. 616 52 71 123 20 

IT 31 687 b.d. b.d. 8 700 2 050 380 2 430 28 

LT* 1 295 b.d. b.d. 514 0 0 0 0 

LU* 321 b.d. b.d. 68 b.d. b.d. 52 76 

LV* 715 b.d. b.d. 346 0 0 0 0 

MT* 246 b.d. b.d. 60 0 0 0 0 

NL* 10 900 b.d. b.d. 2 446 1 656 1 700 3 356 137 (
4
) 

PL* 9 353 b.d. b.d. 5 726 b.d. b.d. 70 1 

PT 4 696 b.d. b.d. 1 579 24 10 34 2 

RO* 8 274 b.d. b.d. 3 294 0 0 0 0 

SE* 4 343 b.d. b.d. 1 352 125 250 375 28 

SI* 845 b.d. b.d. 300 0 0 0 0 

SK* 1 558 b.d. b.d. 808 5 68 73 9 

UK* 35 075 b.d. b.d. 9 009 b.d. b.d. 1 872 21 

EU-

27 
257 947   80 101   23 598 29,5 

(
1
) Źródło: strona www Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

(
2
) W większości przypadków poszczególne szacunki ekspertów nie zostały dostarczone. Dla 

wszystkich państw członkowskich oznaczonych asteryskiem (*) realistyczny potencjał zbiórki 

bioodpadów i odpadów zielonych oparto na przypuszczalnej ilości 150 kg/osobę/rok. 

(
3
) Szacunkowe ilości zbieranych obecnie bioodpadów i odpadów zielonych zostały dostarczone 

przez krajowych ekspertów, z którymi kontaktowano się podczas tworzenia niniejszego studium 

(patrz: podziękowania). Rokiem referencyjnym był 2005. 

(
4
) Holandia ze swoją zbiórką bioodpadów i odpadów zielonych na poziomie 200 kg/osobę/rok 

przekroczyła już średni szacunkowy potencjał 150 kg/osobę/rok. Daje to 137% względem ilości 

potencjalnej. 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Potencjał użytkowy kompostu 

 

ORBIT/ECN (2008) sugeruje użycie prostej kalkulacji dla zilustrowania faktu, że teoretycz-

ny potencjał użytkowy kompostu z bioodpadów i odpadów zielonych w samym tylko rolnic-

twie jest znacznie wyższy niż jego teoretyczny potencjał produkcyjny. Kalkulację tę odtwo-

rzono w tabeli 4. Podobne wnioski wyciągnięto po dokonaniu tego typu obliczeń na pozio-

mie poszczególnych państw członkowskich. 

 

Ponadto istnieją szczegółowe badania rynku kompostu w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, 

Francji i Wielkiej Brytanii (ORBIT/ECN zrecenzowała większość z nich), a wszystkie do-

chodzą do wniosku, że potencjał użytkowy kompostu wysokiej jakości jest wystarczająco 

duży. 

 

Tabela 4: Porównanie potencjału produkcyjnego i użytkowego kompostu do stosowania w rolnic-

twie w UE (Źródło: ORBIT/ECN, 2008). 

 

Obecna sytuacja w UE Ilość 

Ilość zbieranych bioodpadów i odpadów zielonych 23 600 000 ton 

Ilość kompostu produkowanego w EU-27 11 800 000 ton 

Grunty orne pod uprawę roślin w UE-27 123 391 000 ha 
13

 

Typowe zastosowanie na poziomie 10 ton kompostu/ha/rok wymaga 1 180 000 ha 

Procent gruntów ornych wymaganych do przyswojenia kompostu 1,5% 

  

Teoretyczny potencjał produkcyjny kompostu (maksymalnie) Ilość 

Potencjał zbiórki odpadów zielonych i bioodpadów 80 000 000 ton 

Potencjalna ilość produkowanego kompostu w EU-27 40 000 000 ton 

Grunty orne pod uprawę roślin w UE-27 123 391 000 ha 

Typowe zastosowanie na poziomie 10 ton kompostu/ha/rok wymaga 4 000 000 ha 

Procent gruntów ornych wymaganych do przyswojenia kompostu 3,2% 

 

Zamienniki dla kompostu 

 

Jako ulepszacze gleby resztki rolnicze - przede wszystkim słoma i obornik - mogą przynieść 

podobne korzyści co kompost poprzez nawożenie gleby i dostarczanie materii organicznej. 

Według ORBIT/ECN (2008) wpływ kompostu na reprodukcję humusu jest jednak dużo 

wyższy od działania materiałów zamiennych. W UE rocznie powstaje od 1,5 do 2 miliardów 

ton resztek rolniczych. 

 

Roślinne składniki odżywcze zawarte w kompoście mogą do pewnego stopnia zastępować 

nawozy mineralne. W Niemczech, na przykład, potencjał substytucyjny dla fosforanu wyno-

si 28 000 ton, co odpowiada 10% fosforanu obecnego w stosowanych tam nawozach mine-

ralnych. Potencjał ten wynosi odpowiednio 9% (43 000 ton) w przypadku potasu i 8% (175 

000 ton) w przypadku nawozów wapniowych. 

 

                                                           
13 Źródło: Eurostat. Statistik kurz gefasst. Landwirtschaft und Fischerei 86/2007. Europäische Gemeinschaften 

2007. 
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Kompost konkuruje także ze stosowanymi na gruntach osadami ściekowymi. W 2006 roku 

w UE-27 do zastosowań rolnych zużyto blisko 4 Mt (materii suchej) przetworzonych osa-

dów z miejskich oczyszczalni ścieków. 

 

W podłożach hodowlanych kompost może częściowo zastąpić torf i korę. Torf bagienny jest 

wciąż nadrzędnym składnikiem podłoży hodowlanych w UE. Tyczy się to również tych 

państw członkowskich, które nie posiadają własnej produkcji torfu. Podłoża hodowlane nie-

zawierające torfu są wysoko cenione przez niektórych partnerów i grupy użytkowników, ale 

wciąż stanowią relatywnie mały procent przemysłowej produkcji położy hodowlanych. Z 

przyczyn technicznych kora, włókna kokosowe i kompost mogą pełnić rolę zamiennika tor-

fu jedynie częściowo. 

 

W 2005 roku w podłożach hodowlanych użyto 0,95 miliona m
3
 kompostu oraz 2,05 miliona 

m
3
 kory (wliczając materiały drewniane) (ORBIT/ECN, 2008). 

 

2.5.7 Podaż materiału przefermentowanego 

 

Porównywanie podaży kompostu i materiału przefermentowanego nie jest rzeczą prostą, 

albowiem często w raportach stosuje się różne jednostki, takie jak waga sucha czy materia 

świeża. Dane przedstawione poniżej obejmują więc dane w takiej formie, jak je ujęto w ra-

portach. Co więcej, niektóre dane nie są w pełni dostępne, na przykład te dotyczące materia-

łów przefermentowanych z osadów ściekowych. 

 

Całkowita ilość materiału przefermentowanego produkowanego w Europie szacowana jest 

na 56 Mt materii świeżej/rok
14

. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie materiały prze-

fermentowane są produkowane wyłącznie z odpadów biodegradowalnych. W kontekście 

wysokich cen płaconych za elektryczność wyprodukowaną z biogazu (aż do 0,3 euro/kWh), 

fermentownie często polegają na uprawach energetycznych jako materiałach wsadowych w 

produkcji biogazu. 

 

Wśród EU-27 największym producentem materiału przefermentowanego są Niemcy z 

roczną produkcją na poziomie 36,5 Mt. Większość materiału stanowią resztki pozostałe po 

produkcji biogazu z upraw energetycznych, która jest stymulowana finansowo poprzez 

przychody z produkcji zielonej energii elektrycznej. Materiał przefermentowany produko-

wany z bioodpadów stanowi zaledwie mały procent całej produkcji, tj. 2,84 Mt świeżej ma-

terii rocznie (dane z 2008 roku). Zgodnie z niemieckim systemem zapewniania jakości dla 

materiału przefermentowanego (RAL GZ 245/246) opracowanym przez BGK standardy 

jakości spełnia 2,5 miliona ton materii świeżej. 84 fermentownie przetwarzają bioodpady, a 

15 fermentowni zajmuje się obróbką wyłącznie odnawialnych upraw energetycznych w ra-

mach BGK QAS. Głównymi materiałami wejściowymi są: odnawialne uprawy energetyczne 

(24%), bioodpady z gospodarstw domowych gromadzone w biopojemnikach (22%), obornik 

(20%), odpady żywnościowe (14%), tłuszcze (10%), wycofane środki spożywcze (7%) i 

inne bioodpady (3%). Jak podają niemieckie statystyki odpadowe, blisko 93% strumieni 

wejściowych używanych w zakładach fermentacji beztlenowej przetwarzających odpady 

składa się z następujących strumieni odpadów: odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, hydropo-

niki, leśnictwa, łowiectwa i wędkarstwa (30,99%), odpady pochodzenia zwierzęcego po-

wstałe przy produkcji żywności (21,02%), odpady pochodzenia roślinnego powstałe przy 

produkcji żywności (14,21%), miejskie osady ściekowe (3,14%), handlowe odpady żywno-

                                                           
14

 Na podstawie komunikacji e-mailowej z Europejską Siecią Kompostową (1 lutego 2011 roku). 
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ściowe (6,84%), odpady zielone (2,75%), odpady z biopojemników znajdujących się w go-

spodarstwach domowych (14,23%). Europejskie Stowarzyszenie Biogazu podaje, że fer-

mentownie w Niemczech pochłaniają w celu produkcji biogazu 27 milionów ton obornika, 

liczba ta w przyszłości potencjalnie może sięgnąć 150 milionów ton. Ponadto stwierdza się, 

że Niemcy produkują 75% całego europejskiego biogazu. Osady ściekowe nie są w Niem-

czech dozwolone jako materiały wejściowe, jako że w niemieckim systemie prawnym 

pierwszeństwo ma ordynacja w sprawie osadów ściekowych. 

 

W Szwecji w 2008 roku wyprodukowano 389 kt świeżej materii fermentatu (o średniej za-

wartości materii suchej na poziomie 10%). Materiał wejściowy w procesie fermentacji bez-

tlenowej składał się z segregowanych frakcji biodegradowalnych miejskich odpadów stałych 

(17%), handlowych odpadów żywnościowych (18%), obornika (24%), resztek z rzeźni 

(29%) i innych odpadów biodegradowalnych (12%). 

 

W 2010 roku w Holandii licencję na fermentowanie segregowanych organicznych odpadów 

z gospodarstw domowych posiadało dziesięć zakładów. Wspólnie posiadały one moc 1000 

kt/rok. Cztery z nich w tymże roku rzeczywiście funkcjonowały. Razem przetworzyły 174 

kt, w tym 154 kt zbieranych oddzielnie odpadów organicznych z gospodarstwo domowych i 

20 kt porównywalnych odpadów organicznych z przedsiębiorstw. Cały wyprodukowany 

fermentat jest dalej kompostowany. Całkowita produkcja obornika w 2010 roku wyniosła w 

NL około 70 000 kt, z czego przynajmniej 842 kt obornika zostało poddane fermentacji. 

Badanie, z którego pochodzą te dane, charakteryzowało się 70% stopą zwrotu, co oznacza, 

że w praktyce anaerobowej fermentacji poddano mniej więcej 1200 kt obornika. 

 

W Czechach produkcja materiału przefermentowanego z bioodpadów rolniczych sięgnęła w 

2008 roku 80 kt. 

 

W Danii rocznie w procesie fermentacji beztlenowej przetwarza się 13 kt segregowanych 

odpadów miejskich, 282,6 kt odpadów przemysłowych, 39 kt osadów ściekowych i 1320 kt 

obornika. Jak twierdzi duńska Agencja Ochrony Środowiska potencjał przerobowy byłby 

zdolny objąć także 724 kt odpadów miejskich rocznie. 

 

We Włoszech w 2008 roku ilość fermentatu produkowanego z segregowanych bioodpadów 

wyniosła 52,6 kt (materii świeżej). CIC (Włoskie Konsorcjum Producentów Kompostu) 

produkcję dla roku 2010 szacuje na poziomie 400 kt materii świeżej. Fermentat z segrego-

wanych odpadów biodegradowalnych używany jest do produkcji kompostu zgodnego z 

wymogami krajowego prawa nawozowego (jako produktu). Ponadto fermentat produkowa-

ny jest również z różnych odpadów i materiałów pochodzenia rolniczego, moc przerobowa 

dla takiego materiału przefermentowanego jest około 10 razy wyższa (521 zakładów o sza-

cunkowej całkowitej rocznej pojemności wejściowej wynoszącej od 6 do 8 Mt). Tego typu 

fermentat jest generalnie używany na farmach, które go produkują. 

 

We Flandrii (Belgia) w 2010 roku wytworzono około 800 kt świeżej materii fermentatu, 

znakomita większość posłużyła za substrat do uprawy grzybów lub materiał w produkcji 

biotermicznie suszonego kompostu przeznaczonego na eksport. 100 kt segregowanych od-

padów z owoców i odpadów ogrodowych przefermentowano bez domieszek, zaś 749 kt bio-

logicznych odpadów organicznych przefermentowano wspólnie z 415 kt obornika i 149 kt 

resztek rolniczych bądź roślin energetycznych. 
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W Luksemburgu w 2009 roku wyprodukowanych zostało 177 kt fermentatu z odpadów bio-

degradowalnych (12%), obornika (64%) i roślin energetycznych (24%). 

 

W Hiszpanii 185 zakładów wytworzyło w 2008 roku 504 kt fermentatu z osadów ścieko-

wych. 

 

W Wielkiej Brytanii szacunkowa całkowita ilość wyprodukowanego fermentatu w 2009 ro-

ku wyniosła 124 kt. W tym samym roku zgłoszone ilości dla oddzielonej frakcji włóknistej i 

ciekłej sięgnęły zaledwie odpowiednio 380 i 80 ton. Jeśli chodzi o proporcje przefermento-

wanych odpadów komunalnych i niekomunalnych, to były one niemal równe (odpowiednio 

25,4 kt - 52% i 23,1 kt - 48%), co mocno kontrastowało z proporcjami w sektorze kompo-

stowania, gdzie oba typy odpadów stanowiły odpowiednio 80% i 20%. Sugeruje to mniejsze 

zaufanie do odpadów dostarczanych przez lokalne władze i bardziej zróżnicowany model 

biznesowy pozyskujący odpady z sektorów komercyjnych i przemysłowych. W obrębie ka-

tegorii odpadów komunalnych większość stanowiły biodegradowalne odpady kuchenne i 

stołówkowe (kod EWC 20 01 08; 56%; 14 kt), aczkolwiek odsetek mieszanych odpadów 

komunalnych (20 03 01) wyniósł 25% (6 kt). Te ostatnie były przyjmowane tylko przez je-

den zakład w Szkocji. Odpady z targowisk (20 03 02) stanowiły 11% (2,76 kt), a jadalne 

oleje i tłuszcze (20 01 26) 5% (1,3 kt). Odpady ze źródeł niekomunalnych dzieliły się na 

odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa, wędkarstwa i hydroponiki (produkcja pierwot-

na, przygotowanie i przetwarzanie żywności), które stanowiły 40% (9,2 kt) oraz odpady z 

zakładów przetwarzania odpadów, oczyszczalni ścieków i z przemysłu wodnego, które sta-

nowiły 60% (13,9 kt). Te drugie składały się z nieco poniżej 14 kt "przefermentowanych 

odpadów z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych" (19 06 06) w jednym 

zakładzie fermentacji beztlenowej. Od 2009 roku sektor fermentacji anaerobowej w Wiel-

kiej Brytanii urósł znacznie, z 17 do 78 fermentowni (WRAP, 2012). 

 

Austriackie Stowarzyszenie Kompostu i Biogazu podaje, że Austria w 2011 roku miała 132 

biogazownie przetwarzające odpady biodegradowalne o zainstalowanej mocy przerobowej 

470 000 ton rocznie. 

 

Z danych EFAR wynika, że w części Wielkiej Brytanii (w Anglii i Walii), Francji i Niem-

czech fermentuje się odpowiednio 70%, 17% i 90% całkowitej produkcji osadów ścieko-

wych. 

 

Dalszych danych dotyczących fermentowni przetwarzających bioodpady (segregowane ma-

teriały organiczne) i komunalne odpady stałe dostarcza praca De Baere i Mattheeuwsa 

(2010). Sporządzili oni spis istniejących zakładów, instalacji zakontraktowanych i zakładów 

będących w budowie w kilkunastu państwach członkowskich UE (Tabela 5). 

Tabela 5: Zainstalowana moc produkcyjna zakładów fermentacji anaerobowej dla bioodpadów      

i komunalnych odpadów stałych (Źródło: De Baere i Mattheeuws, 2010) 

 

 Moc całkowita (tony/rok) Moc średnia (tony/rok) Ilość 

AT 84.500 12.071 7 

BE 173.700 34.740 5 

DE 1.732.805 23.104 75 

DK 31.000 40.500 1 

ES 1.495.000 59.563 25 

FI 15.000 15.000 1 
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FR 862.000 66.308 13 

IT 397.500 36.136 11 

LU 23.000 11.500 2 

MT 45.000* 45.000* 1 

NL 476.500 59.563 8 

PL 52.000 13.000 4 

PT 85.000 21.250 4 

SE 40.000 10.000 4 

UK 202.500 40.500 5 

    

Suma 5.715.505  166 

 *Według informacji przekazanych przez maltańskiego Inspektora Ochrony Środowi-

ska wartość ta wynosi 35000 

 

W pracy De Baere i Mattheeuws wzięli pod uwagę następujące kryteria: 

 Zakład musi przetwarzać co najmniej 10% organicznych odpadów stałych z gospo-

darstw domowych, minimalna roczna moc to 3 kt. 

 Ujęta moc jest mocą zamierzoną dla zakładu, o ile dostawca/zarządca nie określi in-

aczej. Przy bioodpadach pod uwagę wzięto całkowitą moc zakładu, zaś dla odpadów 

mieszanych i resztkowych rzeczywistą ilość trafiającą do fermentatora. 

 Zakładów nie skreślano nawet wówczas, gdy zakończyły działalność. 

 Ujęte zakłady musiały być przynajmniej zakontraktowane lub aktualnie budowane i 

znajdować się w Europie. 

Jak piszą autorzy badania, moc zakładów fermentacji beztlenowej w Europie obecnie niemal 

podwaja się co 5 lat. 

 

2.5.8 Użycie materiału przefermentowanego 

 

W całej Europie większość fermentatu jest ponownie używana w rolnictwie (80-97%). Sza-

cuje się, że ogólny stosunek fermentatu do kompostu używanych na gruntach uprawnych 

wynosi mniej więcej 1/10 w krajach posiadających dobrze rozwinięte rynki dla kompostu. 

 

W Niemczech niemal cały materiał przefermentowany trafia do rolnictwa. W Szwecji  jest to 

96%. 

 

W Wielkiej Brytanii w 2009 roku całą ilość nierozdzielonego fermentatu, frakcji ciekłej i 

włóknistej zużyto na gruntach rolnych. Głównym typem uprawy, przy której stosowano 

kompletny fermentat, były tereny trawiaste (52%), podczas gdy dla upraw zbóż/roślin kom-

bajnowych odsetek ten wyniósł 43%. Stosunkowo małe ilości frakcji włóknistej i ciekłej 

posłużyły przy uprawach zbóż i innych roślin kombajnowych. 

 

W Słowenii, jeśli fermentat wyprodukowany z bioodpadów spełnia wymogi dekretu w 

sprawie przetwarzania odpadów biodegradowalnych Klasy I, może być on rozrzucany na 

polach uprawnych bez ograniczeń. Jeśli fermentat spełnia wymogi Klasy II, na gruntach 

rolnych może być użyty bez ograniczeń po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich organów 

zajmujących się ogrodnictwem i kształtowaniem krajobrazu. Klasy kompostu są takie same 

dla kompostu i materiału przefermentowanego. 
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Mimo, że oficjalne dane statystyczne dla Niemiec wskazują, iż kompostuje się 110 kt fer-

mentatu, Europejskie Stowarzyszenie Biogazu twierdzi, że w praktyce dalszemu komposto-

waniu poddaje się 250 kt materiału przefermentowanego, zaś anomalia wynika z faktu nie-

deklarowania materiału wyjściowego jako kompostu, jak prawidłowo powinno mieć to 

miejsce. 

 

2.5.9 Eksport i import materiału przefermentowanego 

 

Bardzo nieliczne państwa członkowskie podają aktualne dane dotyczące importu i eksportu 

fermentatu. Szwecja i Czechy jednoznacznie wskazały, iż nie importują, ani też nie eksportu-

ją żadnych ilości tego produktu. 

 

Import lub eksport fermentatu jest bardziej prawdopodobny w mniejszych krajach, które 

produkują go w dużych ilościach, jakich lokalny rynek nie jest w stanie wchłonąć. Jako taki, 

materiał przefermentowany eksportowany jest z Regionu Flamandii do m.in. Francji po 

uprzednim przetworzeniu w zakładach obróbki obornika uznanych w świetle regulacji 

ABPR (1069/2009) lub po sanityzacji dokonanej w fermentowni. Głównie dotyczy to frakcji 

stałej materiału przefermentowanego (20-25% materii suchej), fermentatu po procesie su-

szenia biotermicznego (40-45% materii suchej) bądź fermentatu wysuszonego biotermicznie 

(65-85% materii suchej). Nie eksportuje się fermentatu w formie płynnej, chyba że jako ma-

teriał inkubatorowy używany przy uruchamianiu nowych zakładów fermentacji anaerobowej 

za granicą. Import fermentatu również jest bardzo mały z powodu flandryjskiego prawa 

obornikowego, które ogranicza i kontroluje przepływ składników organicznych w rolnic-

twie. Nieznaczne ilości fermentatu eksportowane są z Walonii (głównie dlatego, że niektóre 

pola producentów położone są w innym kraju), import zaś nie istnieje. 

 

2.5.10 Koszty produkcji, opłaty wejściowe i ceny materiału przefermentowanego 

 

Europejskie Stowarzyszenie Biogazu lokuje koszty produkcji w przedziale od 10 do 30 euro 

za tonę dla bioodpadów przetwarzanych poprzez fermentację anaerobową, koszt ten nie 

obejmuje kosztów inwestycyjnych. Liczby te zależą od użytej technologii i czystości mate-

riału wejściowego. Opłaty wejściowe także wahają się w dużym stopniu w zależności od 

miejscowych warunków i przepisów, a także zwłaszcza od wartości energetycznej wsadu. W 

przypadku niektórych materiałów pochodnych od lipidów o wysokim potencjale gazowym 

operatorzy zakładów chcą nawet płacić za odpady.  

 

Ceny sprzedaży fermentatu są na ogół nieco niższe niż ceny kompostu. Rzadko kiedy spoty-

ka się ceny pozytywne, a powszechną praktyką fermentowni jest płacenie firmom pośredni-

czącym lub rolnikom za rozrzucanie fermentatu na gruntach. Co więcej, materiał przefer-

mentowany rzadko sprzedawany jest po cenie, która jest zdolna pokryć koszty, średnia cena 

maksymalna to 3 do 5 euro/tonę kompletnego fermentatu. W najlepszych przypadkach stałe 

i przekompostowane materiały przefermentowane mogą osiągnąć cenę sprzedaży do 10 euro 

za tonę. Warto jednak wspomnieć, że suchy fermentat w postaci peletu można sprzedać aż 

za 150-250 euro za tonę na rynku rolnym. Dodatkowo, fermentaty w różnych postaciach 

osiągają wyższe ceny, gdy sprzedawane są konsumentom do użytku prywatnego. 

 

Według Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu na rynku dostępnych jest kilka tysięcy ton 

wysuszonego fermentatu wyprodukowanego z roślin energetycznych i obornika. Sprzedaje 
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się go zakładom nawozowym, a także transportuje za granice. Ceny wahają się w granicach 

5-30 € za tonę wysuszonego fermentatu w zależności od użytego wsadu, zawartości składni-

ków odżywczych i jakości
15

. Mokre materiały przefermentowane sprzedawane są po 0-8 

euro/tonę, podczas gdy fermentat przekompostowany ogólnie generuje ceny od 0 do 50 euro 

za tonę. Tak duży rozrzut cenowy tłumaczony jest zróżnicowanym zapotrzebowaniem w 

różnych częściach UE, przy czym regiony, w których podaż obornika jest wysoka, charakte-

ryzują się niskimi cenami materiału przefermentowanego. 

 

Koszty obróbki przy kompostowaniu i fermentacji w Niemczech kształtują się na poziomie 

między 30 a 80 euro za tonę. Dodatkowe kompostowanie następujące po fermentacji to do-

datkowy koszt rzędu 30 euro za tonę. 

 

W Czechach istnieje tylko kilka zakładów anaerobowego rozkładu odpadów. Właściciele 

zmagają się z poważnymi trudnościami przy pozyskiwaniu odpowiednich segregowanych 

bioodpadów jako materiałów wejściowych z powodu taniego składowania i małego nacisku 

na to, by bioodpady poddawać zabiegom alternatywnym do składowania i niszczenia w 

szatkownicach do odpadów gastronomicznych, które swoją drogą są bardzo powszechne w 

każdym zakładzie gastronomicznym, nawet jeśli ich użytkowanie nie jest zgodne z prawem. 

Ponadto zakłady fermentacji anaerobowej zwykle muszą zapłacić 1-5 euro/tonę materiału 

mokrego współkompostowanego z fermentatem. Opłaty wejściowe w przetwórniach odpa-

dów są bardzo niskie, żeby można było utrzymać konkurencyjność względem składowisk i 

zapobiec bezpośredniemu zrzutowi zniszczonych odpadów biodegradowalnych do ścieków. 

Stąd opłaty wejściowe wynoszą 0-15 euro/tonę przy 30-40 euro/tonę na składowiskach. 

 

W Katalonii koszty produkcji fermentatu z segregowanych bioodpadów szacuje się na 60-90 

euro/tonę bioodpadów. 

 

Opłaty wejściowe w Belgii wynoszą 20 euro/tonę dla obornika i 15,6 euro/tonę dla innych 

organicznych odpadów biologicznych (Flandria). Zakłady fermentacji anaerobowej w Wa-

lonii kierują się celami albo przetwarzania odpadów organicznych, albo niskokosztowej 

produkcji energii (produkcja zielonej energii jest subsydiowana) i dlatego nie pobierają opłat 

wejściowych. 

 

W Holandii opłaty wejściowe przy fermentacji anaerobowej odpadów warzywnych, owo-

cowych i ogrodowych (VFG) wynoszą 40-50 euro/tonę materiału wejściowego. 

 

W Słowenii fermentat jest rozdawany rolnikom za darmo. 

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez WRAP
16

, w Wielkiej Brytanii opłaty wej-

ściowe przy fermentacji beztlenowej (£36-64 za tonę wkładu) generalnie nie odbiegają od 

tych spotykanych w zakładach kompostowania zamkniętego (£29-82 za tonę wkładu) i są z 

jakiegoś powodu wyższe od opłat przy kompostowaniu pryzmowym na świeżym powietrzu 

(£6-51 za tonę wkładu). Dochód ze sprzedaży fermentatu jest niski, wartość pieniężna trans-

akcji to zaledwie £3 (około 3,5 euro) za tonę. Wartość finansowa materiału przefermento-

wanego beztlenowo szacowana jest na £7 (około 8 euro) za tonę. Mimo iż większość fer-

mentatu trafia obecnie do rolnictwa, może on stanowić zyskowną alternatywę dla drogich 

nawozów komercyjnych w brytyjskich sektorach kształtowania krajobrazu i regeneracji 

                                                           
15

 Jak w trakcie bezpośredniej rozmowy stwierdził producent suszonego fermentatu z Belgii, ceny tego produk-

tu wahają się wraz ze zmianami rynkowych cen nawozów przemysłowych. 
16

 http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Gate%20Fees%20Report%202011.pdf 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Gate%20Fees%20Report%202011.pdf
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gruntów. Oprócz tego spodziewany jest spadek opłat wejściowych w przyszłości, ponieważ 

wzrośnie przychód z produkcji elektryczności. 

 

2.5.11 Agronomiczna wartość materiału przefermentowanego 

 

Według Europejskiej Sieci Kompostowej
17

 wartość składników odżywczych w stałych pro-

duktach fermentacji wynosiła około 11,7 euro/tonę materii świeżej, zaś dla płynnych pro-

duktów fermentacji było to 6,7 euro/tonę materii świeżej. Wartości te były aktualne w 2007 

roku i podniosły się o około 50% od roku 2005, czego powodem były rosnące ceny nawo-

zów mineralnych. Wartości te są w dużym stopniu porównywalne z wartościami dla kompo-

stu. 

 

Niemiecka organizacja zapewniania jakości kompostu BGK stwierdza, że wartość nawozo-

wa fermentatu (przy 5,2 kg N/m
3
 świeżej materii, 1,6 kg P2O5/m

3
 świeżej materii, 2,3 kg 

K2O/m
3
 świeżej materii i 2,2 kg CaO/m

3
 świeżej materii) wynosiła w kwietniu 2011 roku 

6,38 euro/m
3
 świeżej materii. Przy uwzględnieniu materii organicznej wartość monetarną 

fermentatu obliczono na 7,23 euro/m
3
 świeżej materii. 

 

W oparciu o zawartość azotu amonowego i fosforanu wartość ekonomiczną fermentatu o 

4% zawartości materii suchej w Szwecji można oszacować na poziomie 4,5 euro/tonę. 

 

2.5.12 Perspektywy rynkowe dla materiału przefermentowanego 

 

Mimo niskich cen sprzedaży fermentatu kilka państw członkowskich odnotowało wyraźnie 

narastający trend w kierunku materiału przefermentowanego i przesunięcie zainteresowania 

z kompostowania na fermentację lub fermentację połączoną z kompostowaniem. Ewolucję 

tę tłumaczy się faktem, iż władze samorządowe są w stanie negocjować z przetwórcami niż-

sze opłaty wejściowe dzięki zwiększonej konkurencji w sektorze przetwarzania bioodpa-

dów. Przez to zarządy zakładów przetwarzających bioodpady zmuszone są do szukania do-

chodów na innych polach działalności, takich jak sprzedaż elektryczności z produkcji bioga-

zu. 

 

W państwach członkowskich, w których zakłady przetwarzania odpadów biodegradowal-

nych dopiero powstają, ale w których historia składowania jest długa, rozwój rynku wydaje 

się przechodzić mniej płynnie. W Czechach opłaty wejściowe przy składowaniu to 30-40 

euro za tonę, z tym, że zawierają podatek od składowania wynoszący 20 euro/tonę. Podatek 

ten trafia bezpośrednio do władz samorządowych. Sprawia to, że samorządy mocno wspie-

rają składowanie, jako że zapewnia ono pewien dochód - kosztem fermentacji beztlenowej. 

W rezultacie, zakłady beztlenowej fermentacji odpadów zwracają się ku materiałom prze-

mysłowym, takim jak gliceryna z produkcji biodiesli, o wysokim uzysku gazowym. 

 

Wreszcie, produkty o wysokiej wartości, takie jak biotermicznie wysuszony fermentat, 

sprzedają się po cenach konkurujących z cenami nawozów przemysłowych i przyczyniają 

się do zwiększenia przychodów fermentowni. 

 

                                                           
17

 http://www.compost.it/biblio/2010_beacon_conference_perugia/2nd_day/5.c%20-%20Barth.pdf 

http://www.compost.it/biblio/2010_beacon_conference_perugia/2nd_day/5.c%20-%20Barth.pdf
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2.6 Standardy i specyfikacje techniczne 

 

Niniejsza sekcja poświęcona jest standardom i specyfikacjom technicznym dla kompostu i 

materiału przefermentowanego. Trzeba jednak zaznaczyć, że standardy i aspekty prawne 

często przenikają się wzajemnie, jako że niektóre państwa członkowskie nadają status praw-

ny ustaleniom zawartym w dobrowolnych schematach zapewniania jakości. Stąd też ta i 

następna sekcja poświęcona aspektom prawnym mogą zawierać informacje ściśle ze sobą 

powiązane. 

 

2.6.1 Kategorie kompostu 

Klasyfikacje kompostu w państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. Kategorie 

zwykle definiowane są przez regulacje dotyczące kompostu, nawozów lub ochrony gleb 

bądź też przez dobrowolne standardy. Kryteria, jakie najczęściej stosuje się przy klasyfiko-

waniu, obejmują użyte materiały wejściowe, jakość produktu kompostowego (zawartość 

substancji niebezpiecznych, składników odżywczych, nieczystości) i zakresy użyć, do jakich 

dany kompost się nadaje. W tym raporcie kategorie zdefiniowane w oparciu o materiały 

wejściowe nazywane są "typami kompostu", a kategorie zdefiniowane w oparciu o jakość 

produktu - "klasami kompostu". Studium ORBIT/ECN (2006) zaproponowało pewną termi-

nologię dla najbardziej istotnych kategorii kompostu, co przedstawia tabela 6. Bardziej 

szczegółowe opisy istniejących kategorii kompostu można znaleźć w pracy ORBIT/ECN z 

2008 roku. 

 

Tabela 6: Klasyfikacja kompostu (W oparciu o ORBIT/ECN, 2008) 

Materiał wejściowy 

Typ kompostu określony jest przez typ, pochodzenie i charakterystykę materiału źródłowego uży-

tego w produkcji kompostu. 

Kompost z bioodpadów Kompost z odpadów kuchennych i ogrodowych (z selektywnej 

zbiórki odpadów). Jest to materiał zbierany powszechnie w 

ramach schematu łączonej zbiórki odpadów żywnościowych i 

ogrodowych (systemy brown bin, biobin [brązowy pojemnik, 

biopojemnik]). 

Kompost z odpadów zielonych Kompost produkowany z odpadów ogrodowych i parkowych. 

Kompost VFG Kompost z odpadów owocowych, warzywnych i ogrodowych. 

Ten typ kompostu opracowano w Belgii/Flandrii i Holandii w 

oparciu o schemat zbiórki odpadów organicznych z gospo-

darstw domowych, z wyłączeniem (BE) bądź z uwzględnie-

niem (NL) zbiórki mięsa. 

Kompost z biomieszanki Bioodpady, odpady zielone, osady ściekowe (system dość po-

wszechny we Włoszech, gdzie osady ściekowe są komposto-

wane wspólnie ze zbieranymi selektywnie bioodpadami i odpa-

dami zielonymi). 

Kompost z kory Kompost produkowany z kory; zwykle nie jest mieszany z in-

nymi resztkami organicznymi, ale z dodatkami będącymi źró-

dłem azotu. 

Kompost z obornika Kompost ze stałego, stabilnego obornika lub z odwodnionej 

(oddzielonej) zawiesiny. 

Kompost z osadów ściekowych Kompost wyprodukowany z odwodnionych komunalnych osa-

dów ściekowych wraz z materiałem wypełniającym. 
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Kompost z odpadów miesza-

nych 

Kompost produkowany z mieszanych stałych odpadów komu-

nalnych (przy częściowej lub żadnej selektywnej zbiórce orga-

nicznej frakcji odpadowej) poddanych oddzielaniu mechanicz-

nemu i obróbce biologicznej (MBT). 

Jakość produktu 

Klasy kompostu wymagają osiągnięcia pewnych poziomów jakości odnoszących się do koncentra-

cji substancji zanieczyszczających (np. metali ciężkich) i nieczystości makroskopowych. 

Klasy metali ciężkich Klasy kompostu wyróżnia się na podstawie wartości granicz-

nych dla metali ciężkich. 

Klasy zanieczyszczeń Limity zawartości zanieczyszczeń makroskopowych jak plasti-

ki, metale i szkło. Zaproponowano system dwuklasowy, który 

wprowadza rozróżnienie na komposty do użytku przy produkcji 

żywności/na pastwiskach i w obszarach niezwiązanych z żyw-

nością. 

Inne Rozróżnienia pomiędzy kompostami mogą opierać się o: 

Zastosowania 

Typy użyć klasyfikują komposty ze względu na pewne obszary zastosowań w zależności od okre-

ślonych parametrów jakości. W niektórych przypadkach wiąże się to z klasami jakości. 

Kompost dla rolnictwa orga-

nicznego 

Przy stosowaniu bioodpadów pochodzących z selektywnej 

zbiórki organicznych odpadów z gospodarstw domowych nale-

ży przestrzegać wartości granicznych dla metali ciężkich (Re-

gulacja Komisji (WE) Nr 889/2008). Takie kryteria jakości nie 

istnieją dla innych typów kompostu jak np. kompost z odpadów 

zielonych. Żaden kompost wytworzony z komunalnych osadów 

ściekowych nie może być użyty w rolnictwie organicznym. 

Kompost w produkcji żywności Ograniczone użycie pewnych klas kompostu związanych z me-

talami ciężkimi lub zanieczyszczeniami (np. Klasa 2 lub B) w 

rolniczej lub sadowniczej produkcji żywności i karmy dla zwie-

rząt.  

Kompost jako substrat w podło-

żach hodowlanych i ziemi do-

niczkowej 

Kompost, który musi posiadać szczególne właściwości związa-

ne z rozmiarem cząstek, zawartością soli, stabilnością, odpo-

wiedzią roślinną, dostępnością składników odżywczych itp., 

dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany jako skład-

nik podłoży hodowlanych i ziemi doniczkowej. 

Kompost jako mulcz Kompost o generalnie gruboziarnistej strukturze (większe 

skrawki drewna o maksymalnej wielkości cząstek do ca. 35 

mm) i o zmniejszonych wymaganiach względem dojrzałości. 

Kompost dojrzały W pełni shumifikowany kompost, stosowany powszechnie i 

zalecany do wszelkich – także delikatnych zastosowań. Identy-

fikację przeprowadza się w trakcie badania pod kątem odpo-

wiedzi roślinnej lub poprzez mierzenie biologicznej aktywności 

kompostu (np. konsumpcja tlenu, wydzielanie się CO2, test 

samonagrzewania). 

Kompost świeży Częściowo rozłożony materiał, który wciąż znajduje się w pro-

cesie dekompozycji, ale został poddany sanityzacji termicznej 

(faza termofilowa). Identyfikację przeprowadza się w trakcie 

badania pod kątem odpowiedzi roślinnej lub poprzez mierzenie 

biologicznej aktywności kompostu (np. konsumpcja tlenu, wy-

dzielanie się CO2, test samonagrzewania). 
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2.6.2 Systemy zapewniania jakości 

 

Około 700 zakładów w UE używa formalnego systemu zapewniania jakości. Zapewnianie 

jakości zazwyczaj obejmuje następujące elementy: 

 typ i jakość materiału wsadowego/surowego; 

 limity dla niebezpiecznych substancji; 

 wymogi higieniczne (sanityzacja); 

 kryteria jakościowe dla cennych substancji (np. materii organicznej); 

 zewnętrzne monitorowanie produktu i produkcji; 

 wewnętrzne kontrole przeprowadzane na miejscu dla wszystkich partii produktu 

(temperatura, pH, sól); 

 znak jakości lub certyfikat dla produktu; 

 coroczna zewnętrzna certyfikacja jakości zakładu oraz jego udanej działalności; 

 specyfikacje produktowe dla różnych obszarów zastosowań; 

 rekomendacje dotyczące użycia oraz informacje o zastosowaniu. 

 

W niektórych przypadkach zapewnianie jakości jest sprawą zupełnie dobrowolną, urucha-

mianą z prywatnej inicjatywy, częściej jednak jest albo wymagane, albo promowane przez 

organy prawodawcze i regulujące. Zdarza się niekiedy, że kompost o potwierdzonej jakości 

zwolniony jest z prawnego obowiązku spełniania pewnych wymogów. Załącznik 8: "Sche-

maty zapewniania jakości kompostu" zawiera szczegółowy opis istniejących schematów 

jakości skonstruowanych specjalnie dla kompostu w UE. 

 

W 2010 roku Europejska Sieć Kompostowa (ECN) uruchomiła europejski schemat zapew-

niania jakości, do którego dołączyła wydany przez siebie podręcznik. 

ECN-QAS to niezależny schemat zapewniania jakości, który w pierwszej kolejności obej-

muje fundamentalne wymagania stawiane krajowym organizacjom zapewniania jakości 

(NQAO - national quality assurance organisations) kompostu oraz podstawowe wymogi dla 

europejskiego standardu kompostu. Obok listy pozytywnej odpowiednich materiałów wej-

ściowych i wymogów w zakresie jakości procesu wyłożone są w nim także kryteria jakości 

dla kompostu. 

 

Europejski schemat zapewniania jakości kompostu zawiera następujące elementy: 

 Wymogi dla oceny zgodności krajowych organizacji zapewniania jakości (NQAO) z 

ECN-QAS. 

 Regularna ocena produkcji w zakładach prowadzona przez krajowe organizacje za-

pewniania jakości (NQAO) w kontekście wymogów procesowych. 

 Regularne pobieranie próbek i analiza produktu końcowego prowadzona przez nieza-

leżne, akredytowane laboratoria oraz dodatkowa ewaluacja wyników dokonywana 

przez krajową organizację zapewniania jakości (NQAO). 

 Dokumentacja prowadzona przez krajową organizacją zapewniania jakości (NQAO) 

zawierająca informacje dotyczące właściwości jakościowych produktu, wymogów 

prawnych, koniecznej deklaracji kompostu oraz informacje o użyciu i dawkowaniu 

zgodnie z dobrymi praktykami. 

 Nagradzanie krajowych organizacji zapewniania jakości (NQAO) Znakiem Zgodno-

ści ECN-QAS. 

 Nagradzanie znakiem jakości kompostowni i produktów kompostowych przez kra-

jowe organizacje zapewniania jaskości (NQAO) zgodne z ECN-QAS. 
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Podręcznik ECN-QAS dostarcza wszelkich informacji i zaleceń dotyczących wszystkich 

kontroli, jakie aplikant i odpowiadający mu organ (krajowa organizacja zapewniania jako-

ści) muszą przeprowadzić w okresie użytkowania Znaku Zgodności i Znaku Jakości kompo-

stu. Podręcznik zawiera wymogi dla oceny zgodności krajowej organizacji zapewniania ja-

kości, a także zakładu kompostującego. 

 

Podręcznik został podzielony na trzy główne części: 

 Część A: Europejski Schemat Zapewniania Jakości opisuje ogólny cel i strukturę Eu-

ropejskiego Schematu Zapewniania Jakości (ECN-QAS). 

 Część B: Organizacje Zapewniania Jakości precyzuje wymagania stawiane przez 

ECN krajowym organizacjom zapewniania jakości (NQAO) w kompostowniach, 

których spełnienie jest wstępnym warunkiem wszczęcia opisanej procedury akredy-

tacji przez organizację zapewniającą jakość zgodnie z Europejskim Schematem Za-

pewniania Jakości stworzonym przez ECN e.V. 

 Część C: Europejski Schemat Zapewniania Jakości Kompostu określa wymogi dla 

operacyjnego zarządzania procesem kompostowania, wykaz materiałów wejścio-

wych i precyzuje jakość kompostu. Zawiera specyfikacje dla próbkowania i testowa-

nia. Wykłada również wymogi przy certyfikacji i deklaracji produktu, aby zagwaran-

tować, że produkty kompostowe będą wciąż tak samo odpowiednie do przeznaczo-

nego dla nich typu zastosowania. Te kluczowe elementy muszą zostać zaimplemen-

towane w schemacie zapewniania jakości zarządzanym przez krajową organizację 

zapewniania jakości (NQAO). 

 

2.6.3 Standaryzacja próbkowania i analiz 

Obecnie próbkowanie i analiza kompostu odbywają się zgodnie z krajowymi zapisami 

prawnymi i często korzystają z krajowych metod analitycznych oraz standardów, które nie 

zawsze są ze sobą porównywalne. Komisja Europejska upoważniła jednak CEN już wcze-

śniej do stworzenia standardów horyzontalnych w zakresie osadów, bioodpadów i gleby 

(upoważnienie M/330). Upoważnienie to bierze pod uwagę standardy dotyczące pobierania 

próbek i metod analitycznych dla parametrów higienicznych i biologicznych, a także para-

metrów organicznych i nieorganicznych. Główne zalety standardów horyzontalnych to: 

 

a. Gwarancja porównywalności wyników analiz pomiędzy różnymi materiałami 

b. Możliwość ujednoliconej oceny wyników 

c. Umożliwienie rozwoju metodologii dla programów monitorujących 

d. Obniżenie kosztów poprzez ustanowienie jednej analizy obejmującej różne obszary 

prawne 

 

W konsekwencji Rada Techniczna CEN stworzyła jednostkę zadaniową ds. standardów ho-

ryzontalnych w zakresie osadów, bioodpadów i gleby (CEN/BT TF 151). Zgodnie z infor-

macjami zamieszczonymi na specjalnie stworzonej stronie internetowej 

(http://www.ecn.nl/horizontal) ostateczne konsultacje dotyczące większości tematów zwią-

zanych z próbkowaniem i analizami oraz ich walidacja odbyły się jesienią 2007 roku. Prace 

byłej już grupy zadaniowej TF 151 są obecnie kontynuowane przez komitet ds. projektu 

technicznego, CEN TC 400. Zadaniem komitetu jest teraz spełnienie wymogów upoważnie-

nia 330. Do końca 2012 roku opublikowano około 30 europejskich standardów i specyfika-

cji technicznych (patrz także "Załącznik 12: Metody próbkowania i testowania kompostu i 

materiału przefermentowanego"). Metody te w założeniu powinny być obowiązujące za-

równo dla kompostu, jak i fermentatu. Jednakże w paru przypadkach uruchomiono dodat-

http://www.ecn.nl/horizontal
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kowe programy walidacji i ponownej oceny metod, aby zademonstrować odpowiedniość 

ustandaryzowanych metod w kontekście zarówno wspomnianych macierzy, jak i macierzy 

dodatkowych lub by móc dokonać transferu specyfikacji technicznych (TS - technical speci-

fications) do zwykłych standardów (EN). 

 

Do czasu formalnego przyjęcia standardów horyzontalnych opracowanych pod kierownic-

twem CEN TC 400, testowanie i próbkowanie może być wykonywane zgodnie z metodami 

stworzonymi przez Komitet Techniczny CEN 223 "Ulepszacze gleby i podłoża hodowlane". 

 

2.6.4 Standardy i specyfikacje dla materiału przefermentowanego 

 

Standardy i specyfikacje techniczne dla fermentatu zostały opracowane w wielu państwach 

członkowskich EU-27. W Niemczech istnieje system zapewniania jakości fermentatu, któ-

remu patronuje GüteGemeinschaft Gärprodukt e.V. (GGG), członek  Bunde-

sgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK). W Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii także istnie-

ją dobrowolne systemy zapewniania jakości dla materiału przefermentowanego. W każdym 

z tych systemów jakość zapewniana jest poprzez kontrolę zgodności z krajowymi rozporzą-

dzeniami (w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, bioodpadów i nawo-

zów), tworzenie list pozytywnych materiałów wejściowych i monitorowanie kontroli proce-

su w celu udowodnienia zgodności z wymogami higienicznymi. Oznacza to pomiary i do-

kumentowanie temperatury, wartości pH w reaktorze i module higienizacyjnym, czasu re-

tencji hydraulicznej, a także współczynników obciążenia organicznego i wolumetrycznego. 

Typy i ilość substratów i dodatków muszą zostać udokumentowane, podejmuje się pewne 

działania w celu zapobieżenia powtórnemu zanieczyszczeniu i zaburzeniu procesu. Wsad 

musi być czysty i posegregowany. Działalność zakładu podlega kontroli niezależnych me-

nedżerów ds. jakości. Produkty są regularnie (4-12 razy w roku) badane przez niezależną 

organizację, czego potwierdzeniem są zapisy w raporcie z analizy. Dodatkowo podaje się 

zalecenia do poprawnego stosowania zgodnie z przepisami dotyczącymi nawozów.  

 

Europejska Sieć Kompostowa podsumowała różne aspekty systemów zapewniania jakości 

fermentatu w różnych krajach Europy, które wymieniono w tabeli 7. 

 

 W Wielkiej Brytanii fermentat może utracić status odpadu. We wrześniu 2009 roku 

wprowadzono Protokół Jakości dla Fermentatu Anaerobowego (The Anaerobic Di-

gestate Quality Protocol), który jest obecnie wspólnie rozwijany przez WRAP (Wa-

ste & Resources Action Programme) i Agencję Środowiska. Postępy konsultowane 

są z przedstawicielami przemysłu i innymi prawnymi partnerami. Protokół obowią-

zuje w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Wyznacza kryteria end-of-waste w produk-

cji i stosowaniu wysokiej jakości produktów fermentacji beztlenowej segregowanych 

odpadów biodegradowalnych z wyłączeniem osadów ściekowych. Obornik jest do-

puszczalnym materiałem wejściowym. Grupa wysokiej jakości produktów fermenta-

cji obejmuje kompletny fermentat, odseparowaną frakcję włóknistą i ciekłą. Aby za-

chować zgodność z Protokołem Jakości, producenci materiału przefermentowanego 

będą musieli uzyskać certyfikat w ramach schematu certyfikacji BSI PAS110
18

, któ-

rego koordynatorem jest Agencja Środowiska. Dzięki PAS Wielka Brytania jest na 

najszybszej drodze do ustanowienia potencjalnego ogólnokrajowego standardu w 

przyszłości. 

                                                           
18

 PAS 110:2010 Specyfikacja dla kompletnego fermentatu oraz oddzielonych frakcji włóknistej i ciekłej uzy-

skanych w procesie fermentacji anaerobowej segregowanych materiałów biodegradowalnych. 
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o Producenci i użytkownicy nie są zobligowani do stosowania się do Protokołu 

Jakości. Jeśli tego nie czynią, ich wysokiej jakości produkty fermentacji bez-

tlenowej uznawane są za odpady, a do ich obsługi, transportu i stosowania 

przykłada się regulacje z zakresu zarządzania odpadami. 

o Materiały wejściowe mogą zawierać nieodpadowe materiały biodegradowal-

ne; materiały wejściowe, które podlegają regulacji w sprawie produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPR), muszą być przetworzone 

zgodnie z przedstawionymi w niej warunkami. 

o Należy wykazać, że wysokiej jakości fermentat jest przeznaczony do użytku 

w jednym z określonych sektorów rynkowych (rolnictwo, leśnictwo i ogrod-

nictwo [uprawy glebowe/uprawa na polach] + regeneracja gruntów tam, 

gdzie można użyć jedynie odseparowanych włókien). 

o Parametry testowe, górne wartości graniczne i parametry deklaracyjne do ce-

lów walidacji PAS 110 wymieniono w załączniku 13: "UK PAS 110 dla fer-

mentatu". 

 

 Schemat Certyfikacji Bionawozów (BCS - the Biofertiliser Certification Scheme) 

jest obecnie jedynym w Wielkiej Brytanii schematem zapewniania jakości dla fer-

mentatów z segregowanych biodegradowalnych materiałów wejściowych. Informa-

cje o tym schemacie można znaleźć na stronie: http://www.biofertiliser.org.uk/. 

Szczegółowy opis zawarto w załączniku 17: "Brytyjski schemat dla bionawozów". 

 

 W Szwecji funkcjonuje dobrowolny system certyfikacji fermentatu beztlenowego  

SPCR 120
19

. SPCR to system zapewniania jakości obejmujący zarówno proces, jak i 

jakość produktu końcowego - fermentatu. Wymogi dla produktu końcowego według 

tego QAS zawarto w załączniku 14: "Szwedzki SCPR 120 dla fermentatu". Tak jak 

w przypadku opracowanego dla kompostu systemu SPCR 152, fermentat posiadają-

cy znak jakości SPCR 120 nie traci statusu odpadu. Substraty użyte w produkcji wy-

sokiej jakości materiału przefermentowanego powinny być czyste, segregowane i ła-

two biodegradowalne. Osad ściekowy nie został wpisany na listę dopuszczalnych 

materiałów wejściowych, ale obornik już tak. 

 

 W Niemczech wdrażaniem znaku jakości dla kompostu, fermentatu i kompostowa-

nych osadów ściekowych oraz jego zarządzaniem zajmuje się Bundesgüte-

sgemeinschaft Kompost (BGK). BGK posiada akredytację RAL, niemieckiego Insty-

tutu Zapewniania Jakości i Certyfikacji, jako organizacja monitorująca i kontrolująca 

wszystkie znaki jakości w Niemczech. W zależności od użytych materiałów wej-

ściowych produkty fermentacji dzieli się na dwie grupy i dwa odpowiadające im 

znaki: RAL GZ 245 dla produktów fermentacji wytworzonych z bioodpadów i RAL 

GZ 246 dla materiałów przefermentowanych z odnawialnych upraw energetycznych. 

Dopuszczalne są tylko materiały wejściowe ujęte na liście pozytywnej (załącznik nr 

1 do niemieckiego rozporządzenia w sprawie bioodpadów) i powinny być segrego-

wane źródłowo. W przeciwieństwie do obornika osad ściekowy nie znalazł się na 

wspomnianej powyżej liście. Załącznik 15: "Niemiecki RAL GZ 245 dla fermentatu" 

zawiera listę kryteriów jakości dla produktów fermentacji wytworzonych z bioodpa-

dów. RAL GZ 245 jest schematem nieobowiązkowym, ale wysiłki czynione przez 

uczestniczące w nim zakłady są nagradzane przez władze zniesieniem niektórych 

wymogów kontrolnych, które są z kolei częścią prawodawstwa odpadowego. Dzięki 

                                                           
19

 http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Biologisk/English_summary_of_SPCR_120.pdf 

http://www.biofertiliser.org.uk/
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Biologisk/English_summary_of_SPCR_120.pdf
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tej procedurze fermentat o potwierdzonej jakości posiada w Niemczech status "qu-

asi" produktu. W przypadku fermentatu z bioodpadów, jak i materiału przefermen-

towanego z roślin energetycznych, dwie etykiety mogą zostać nadane osobno pro-

duktom płynnym (zawartość materii suchej <15%) i stałym (zawartość materii su-

chej >15%). Minimalne kryteria jakościowe dla produktów fermentacji obejmują 

cenne składniki, potencjalne toksyczne pierwiastki, fizyczne materiały zanieczysz-

czające i stopień fermentacji. Kryteria jakości dla fermentatów z odnawialnych 

upraw energetycznych różnią się jedynie w punkcie dotyczącym wymogów higie-

nicznych. Obróbka termofilowa i mezofilowa przy temperaturze > 37°C trwająca 20 

dni jest wystarczająca. Autoryzacja użycia znaku jakości RAL dla produktów prze-

fermentowanych następuje po stwierdzeniu zgodności z regulacjami dotyczącymi ja-

kości i testowania wyłożonymi w przewodniku metodycznym BGK opisującym ana-

lizy nawozów organicznych, ulepszaczy gleby i podłoży hodowlanych. Próbkowanie 

i badanie powinno być prowadzone przez uznany zewnętrzny organ monitorujący. 

 

 W Irlandii Program Rozwoju Rynków dla Zasobów Odpadowych (Market Deve-

lopment Programme for Waste Resources) na lata 2007-2011 skupił się głównie na 

materiałach organicznych i kilku oczekiwanych efektach, wśród których znajdują się 

ustanowienie standardu dla kompostu zorientowanego na przemysł, rozwój Schema-

tu Zapewniania Jakości mającego wesprzeć ustanowienie Krajowego Standardu Ja-

kości Kompostu oraz wdrożenie programu badań upraw, którego celem będzie poka-

zanie społeczności rolników korzyści płynących z używania kompostu i materiału 

przefermentowanego w różnych obszarach rolnictwa. Prace zmierzające w kierunku 

rozwoju krajowego standardu dla kompostu były nadzorowane przez NSAI (National 

Standards Authority of Ireland) i zostały zakończone w lipcu 2011 roku publikacją 

dobrowolnego irlandzkiego Standardu 441:2011. 

 

 W Hiszpanii na poziomie krajowym nie funkcjonują żadne standardy lub specyfika-

cje techniczne dla fermentatu z odpadów biodegradowalnych, lecz przefermentowa-

ne osady ściekowe muszą spełnić standardy jakości nałożone przez prawo dotyczące 

osadów ściekowych (RD 1310/1990) w przypadku stosowania w rolnictwie, zaś 

przefermentowane bioodpady muszą zostać poddane kompostowaniu i wówczas 

podlegają tym samym standardom jakości co kompost (RD 506/2013). 

 

 W Belgii sprzedażą końcowych produktów obróbki biologicznej takich jak kompost i 

materiał przefermentowany rządzą różne reguły - inne na poziomie Europy, jeszcze 

inne na poziomach federalnym i regionalnym. Na poziomie zasad europejskich pro-

dukty te podlegają regulacji ABPR (WE) 1069/2009 i Regulacji Komisji (WE) 

1013/2006. Na szczeblu federalnym obowiązuje Dekret Królewski z 7 stycznia 1998 

roku w sprawie sprzedaży nawozów, ulepszaczy gleby i substratów hodowlanych, a 

w regionach dekret w sprawie obornika i VLAREA we Flandrii oraz Plan Zrówno-

ważonego Zarządzania Azotanami (z Kodeksu Wodnego) i dekret w sprawie odpa-

dów w Walonii. Do fermentatów i materiałów pochodnych zawierających osady z 

oczyszczania ścieków zastosowanie mają obostrzenia wspomniane w artykule 7 dy-

rektywy osadowej 86/278/EEC. 

Przyjmując punkt widzenia, w myśl którego produkcja kompostu powinna 

być ściśle związana z rozsądnym użyciem kompostu i materiału przefermen-

towanego, flamandzka Publiczna Agencja Odpadów wsparła założenie 

VLACO, flamandzkiego stowarzyszenia kompostu, niezależnej organizacji 

członkowskiej non-profit przybliżającej swym partnerom (OVAM, producen-
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ci kompostu, samorządy i związki międzygminne) działania związane z za-

pobieganiem powstawaniu, zbiórką i obróbką bioodpadów. Dwoma główny-

mi kierunkami prac VLACO są zapewnianie jakości kompostu i sprzedaż 

kompostu. Od swego powstania w 1992 roku VLACO wciąż traktuje jakość 

jako kluczowy problem. VLACO pracuje według zasad niezależnej certyfika-

cji. Procedura ta została narzucona przez flamandzki dekret VLAREA 13 

września 2009 roku. Ogólne regulacje zostały już ustanowione, więc wszyst-

kie warunki zostały wyjaśnione, a zainteresowane firmy jasno określiły wy-

mogi certyfikacyjne, jakie muszą spełnić. Opis systemu zapewniania jakości 

pomieszczono w załączniku 16: "Belgijski QAS VLACO dla fermentatu". Co 

się tyczy próbkowania, we Flandrii VLACO gromadzi informacje o jakości 

produktów końcowych we własnym zakresie. Zakłady przetwórcze są wielo-

krotnie odwiedzane w ciągu roku, za każdym razem pobierane są próbki i 

przeprowadzane analizy. Minimalna wymagana liczba próbek pobranych 

przez producenta obliczana jest na podstawie ilości bioodpadów i materiałów 

drugorzędnych we wsadzie trafiającym do zakładu w skali roku przy użyciu 

następującej formuły: 

 

ilość analiz w roku = 1 + X/10000 

gdzie X = frakcja bioodpadów i materiałów drugorzędnych (w tonach) 

 

Dla zakładu przetwarzającego 50 000 ton rocznie oznacza to 6 analiz w ciągu 

roku. Liczba jest zawsze zaokrąglana w górę. Pakiety do analizy rozważane 

są zawsze jako osobne przypadki. Jeśli produkowane jest kilka typów pro-

duktów, powyższa formuła określa ilość analiz dla każdego typu produktu, 

wówczas ilość wsadu dzielona jest między poszczególne typy. Dni badań 

muszą być równo rozłożone w roku. 

o W Walonii systemy zapewniania jakości (ISO 14001-EMAS) odpowiadające 

Regulacji WE 761/2011 są wymagane w fermentowniach i kompostowniach i 

są ujęte w zezwoleniu środowiskowym wydanym zakładowi. Powinno się na-

rzucić system identyfikowalności pól, na których stosuje się kompost i mate-

riał przefermentowany. Ważne są również maksymalne poziomy stężeń dla 

metali ciężkich i organicznych substancji skażających. W Walonii analizy 

trzeba wykonywać z częstotliwością 1 na 1000 ton świeżej materii. Próbko-

waniem zajmuje się zarejestrowane laboratorium, co ma zapewnić odpo-

wiednią reprezentatywność charakterystyki materiału. 

 

 W Słowenii nie wdrożono żadnego systemu zapewniania jakości materiału przefer-

mentowanego. Standardy jakości są takie same dla fermentatu i kompostu (Klasa I 

lub II). 

Tabela 7: Porównanie systemów zapewniania jakości materiału przefermentowanego w Europie 

(Źródło: Europejska Sieć Kompostowa) 

Państwo AT BE (FL) CH DE SE UK 

 

Informacje ogólne 

Organizacja 

zapewniająca 

jakość 

ARGE VLACO VKS-ASIC BGK AVFALL 

Sverige 

REA 

Stosowane stan- Austriacka Ogólne Wytyczne 1) RAL GZ SPCR 120 PAS 
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Państwo AT BE (FL) CH DE SE UK 

dardy ustawa o 

nawozach 

BGBI. II Nr 

162/2010 

przepisy dla 

produktów 

końcowych 

biologicznej 

obróbki bio-

odpadów 

jakościowe 

dla kompo-

stu i mate-

riału prze-

fermento-

wanego 

2010 

245 dla bio-

odpadów 

2) RAL GZ 

246 dla od-

nawialnych 

upraw ener-

getycznych 

110:2010 

Typy fermenta-

tów 
 1 typ 2 typy 2 typy  

3 typy 

 kompletny kompletny   kompletny kompletny 

 

  płynny płynny  

oddzielona 

frakcja 

płynna 

 
  stały stały  

oddzielone 

włókna 

 

Materiały wejściowe 

Definicje mate-

riałów wejścio-

wych 

Lista pozy-

tywna se-

gregowa-

nych mate-

riałów i 

obornik 

zgodnie z 

BGBI. II Nr 

162/2010 

Brak listy 

 

Zgodność 

materiałów 

wejściowych 

z warto-

ściami gra-

nicznymi 

VLAREA 

Lista pozy-

tywna mate-

riałów se-

gregowa-

nych 

Lista segre-

gowanych 

materiałów 

wejściowych 

Lista segre-

gowanych 

materiałów 

wejściowych 

Materiałami 

wejściowy-

mi mogą być 

segregowane 

bioodpady 

bądź inne 

materiały 

biodegrado-

walne (np. 

uprawy, 

resztki 

upraw itp.) 

Wymogi dla 

materiałów wej-

ściowych 

 Zgodność z 

VLAREA 

   Pisemna 

umowa na 

dostawy 

 

Wymogi procesowe i aspekty ABPR 

Ogólne wymogi 

procesowe 

ABPR lub 

zatwierdzo-

ny proces 

ABPR Minimalny 

czas retencji 

hydraulicz-

nej 

24 h ≥ 53°C 

 

Odpady ga-

stronomicz-

ne ≥ 70°C    

1 h         12 

mm 

≥ 50°C, do-

zwolony 

minimalny 

czas retencji 

hydraulicz-

nej lub ≥ 

70°C   1 h      

12 mm 

Wymogi dla 

różnych 

kategorii 

zakładów, 

np. kat. B/C: 

≥ 55°C  6 h 

Minimalny 

czas retencji 

hydraulicz-

nej 7 dni 

ABPR bez 

dalszych 

wymogów 

bądź krajo-

we ABPR 

tylko dla 

odpadów 

gastrono-

micznych: 

≥ 70°C  1 h   

60 mm 

lub 

≥ 57°C 5h  

50 mm, po 

którym na-
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Państwo AT BE (FL) CH DE SE UK 

stępuje 

przechowy-

wanie przez 

średnio 18 

dni 

Potwierdzenie 

sanitacji 
 x x x x x 

Salmonella    Brak w 50 g 

świeżej ma-

terii 

Brak w 25 g 

świeżej ma-

terii 

Brak w 25 g 

świeżej ma-

terii 

Zdolne do wy-

kiełkowania 

chwasty i pędy  

 ≤ 1 ziarno/l  ≤ 2 ziarna/l ≤ 2 ziarna/l 

tylko dla 

stałego fer-

mentatu 

 

E. coli  Max 1000 

CFU/g 

świeżej ma-

terii 

Max 1000 

CFU /g 

świeżej ma-

terii 

Max 1000 

CFU /g 

świeżej ma-

terii z jed-

nym odchy-

leniem na   5 

prób 5000 

jtk/g 

Max 1000 

CFU /g 

świeżej ma-

terii 

Max 1000 

CFU /g 

świeżej ma-

terii 

Enterococci  x x x x x 

 

Zanieczyszczenia fizyczne 

Zanieczyszcze-

nia 

≤ 0,5% s.m. 

(szkło, pla-

stiki i metale 

> 2mm) 

≤ 0,5% s.m. 

(szkło, pla-

stiki i metale 

> 2mm) 

≤ 0,5% s.m. 

(szkło, pla-

stiki i metale 

> 2mm) 

≤ 0,5% s.m. 

(szkło, pla-

stiki i metale 

> 2mm) 

≤ 0,5% s.m. 

(szkło, pla-

stiki i metale 

> 2mm) 

≤ 0,5% s.m. 

(szkło, pla-

stiki i metale 

> 2mm) 

Widoczne za-

nieczyszczenia 

   > 25 cm
2
/l 

materii 

świeżej 

  

Kamienie > 

5mm 

 < 2% s.m.  < 10% s.m.  < 8% s.m. 

 

Stabilność/dojrzałość/stopień sfermentowania 

Konsumpcja 

tlenu 

 ≤ 50 mmol 

O2/kg mate-

rii organicz-

nej/h 

    

Kwasy orga-

niczne 

   ≤ 1.500 mg/l   

Lotne kwasy 

tłuszczowe 

     0,43 g 

ChZT/g su-

chej masy 

organicznej 

(VS) 

Potencjał bioga-

zu resztkowego 

     0,25 l/g VS 
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Państwo AT BE (FL) CH DE SE UK 

 

Wymogi dla materii organicznej i materii suchej 

Zawartość mate-

rii organicznej 

≥ 50% s.m.   ≥ 30% masy 

dla fermen-

tatów sta-

łych 

≥ 20% masy  

Materia sucha      < 15% masy 

kompletnego 

i ciekłego 

fermentatu 

powinna 

stanowić 

masa sucha. 

 

Limity metali ciężkich (mg/kg s.m.) 

As  150 ― ― ― ― 

Cd  6 1 1,5 1 1,5 

Cr  250 70 100 100 100 

Cu  375 100/150 (w 

przypadku 

>50% od-

chodów 

trzody 

chlewnej) 

100 

Odchylenia 

dopuszczal-

ne za zgodą 

lokalnych 

władz. 

600 200 

Hg  5 1 1 1 1 

Ni  50 30 50 50 50 

Pb  300 120 150 100 200 

Zn  900 400/600 (w 

przypadku 

>50% od-

chodów 

trzody 

chlewnej) 

400 

Odchylenia 

dopuszczal-

ne za zgodą 

lokalnych 

władz. 

800 400 

 

Parametry deklaracji 

Typ produktu x x x x x x 

Waga lub obję-

tość 

x x x x x x 

Gęstość nasy-

powa 

   x   

Materia orga-

niczna 

x x x x x x 

Wartość pH x x x x x x 

Zawartość soli   x x   

Suma składni-

ków odżyw-

czych (N, P2O5, 

K2O, MgO, S) 

x (S, MgO) x (S) x + Ca (S) x (S) x + Ca x (jedynie 

suma N, P, 

K) 



58 
  

Państwo AT BE (FL) CH DE SE UK 

Azot rozpusz-

czalny (NH4-N, 

NO3-N) 

  x x  Tylko NH4-

N 

Mikroskładniki 

odżywcze 

   (x)   

Rozpuszczalny 

w wodzie chlo-

rek sodu 

     x 

 

 

 

 

 

2.7 Aspekty prawne 

2.7.1 Wprowadzenie 

 

Poniższa sekcja traktuje o ramach prawnych stworzonych w celu zagwarantowania użytecz-

ności kompostu i materiału przefermentowanego oraz zarządzania wpływami środowisko-

wymi i zagrożeniami związanymi z produkcją i użyciem tychże materiałów. 

 

W poprzednim rozdziale argumentowano, iż użycie kompostu i fermentatu jako ulepszaczy 

gleby lub nawozów organicznych może polepszyć chemiczne, fizyczne i biologiczne wła-

sności gleby oraz doprowadzić do ich większej sprawności agronomicznej, a także pozy-

tywnie wpłynąć na środowisko. Użycie kompostu jako składnika podłoży hodowlanych mo-

że w pewnym stopniu zmniejszyć zależność od torfu. Kierowanie odpadów do produkcji 

kompostu i materiału przefermentowanego zamiast do składowania redukuje wpływ zarzą-

dzania odpadami na zmiany klimatu. 

 

Trzeba jednocześnie pamiętać, że produkcja i użycie kompostu i fermentatu niosą ze sobą 

pewne zagrożenia dla środowiska i zdrowia. 

 

Prawodawcy stoją więc przed zadaniami zoptymalizowania korzyści płynących z recyklingu 

materii organicznej i składników odżywczych poprzez kompostowanie oraz likwidacji 

zbędnych barier. W tym samym czasie konieczne jest zarządzanie oddziaływaniami i zagro-

żeniami środowiskowymi oraz zdrowotnymi, aby zagwarantować adekwatny poziom bez-

pieczeństwa i ochrony środowiskowej. 

 

W poniższej analizie szczególną uwagę zwraca się na te aspekty, które łączą się z pytaniem 

o odpadowy status kompostu. Sekcja ta przygląda się w tym względzie obecnym rozwiąza-

niom istniejącym na szczeblu poszczególnych krajów. Porusza również takie zagadnienia 

jak systemy rejestracji i certyfikacji kompostu; kategorie kompostu; regulacje i standardy 

dotyczące materiałów wejściowych, jakości produktu i użycia kompostu; schematy zapew-

niania jakości; standaryzacja w testowaniu kompostu. 

 

Prawne aspekty dla fermentatu omówione są w końcowej części rozdziału. 
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Rozdział kończy dyskusja nad wymogami dla zbiórki odpadów przeznaczonych do użycia w 

produkcji kompostu i materiału przefermentowanego. 

 

2.7.2 Obecne podejście do kwestii ustalania odpadowego statusu kompostu 

 

Dziś państwa członkowskie nadają status odpadowy dla kompostu każde na swój sposób. W 

niektórych przypadkach spotkać można wyraźne i szczegółowe zasady ustanowione w ra-

mach prawa odpadowego. Kiedy indziej decyzja pozostaje całkowicie w gestii organu regu-

lującego. W trzeciej grupie znajdują się te kraje, w których przyjmuje się założenie, iż kom-

post przestaje być odpadem w momencie jego rejestracji jako produkt (np. jako nawóz). 

 

Utrata statusu odpadu zdefiniowana w krajowych rozporządzeniach w ramach prawa odpa-

dowego bądź innych krajowych regulacjach dotyczących środowiska 

 

W niektórych państwach członkowskich prawo odpadowe zawiera przepisy, które jasno 

określają warunki, w jakich kompost przestaje być odpadem. Przykładami są tu austriackie 

rozporządzenie w sprawie kompostu (
20

) i niemieckie rozporządzenie w sprawie bioodpa-

dów (
21

). 

 

Warunki uznawania kompostu za produkt, a nie odpad,  przyjęte w austriackim rozporzą-

dzeniu obejmują: 

 

 listę pozytywną odpadów, z których można produkować kompost; 

 specyfikacje dotyczące jakości produktu (wartości progowe dla metali ciężkich); 

 profil czasowo-temperaturowy użyty w trakcie kompostowania w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa higienicznego; 

 przepisy dotyczące etykietowania; 

 przepisy dotyczące kontroli jakości materiałów wejściowych i produktu; 

 przepisy dotyczące zewnętrznej kontroli jakości; 

 obowiązkowe gromadzenie dokumentacji (do 5 lat wstecz) zawierającej informacje o 

materiałach wejściowych i produktach dla każdej partii, w tym szczegóły dotyczące 

odbiorcy kompostu; 

 obowiązek rejestracji i powiadamiania władz; 

 metody analityczne. 

 

Niemieckie rozporządzenie wyraźnie stwierdza, że kompost jest uznawany za odpad, chyba 

że zostanie zastosowany w glebie (w przypadku użycia w rolnictwie). Wymagane prawem 

kontrole zostają jednak dość poważnie zredukowane przy uruchomieniu systemu zapewnia-

nia jakości. Jeśli chodzi o użycie kompostu do produkcji podłoży hodowlanych, utrata statu-

su odpadu nie jest nigdzie w prawie niemieckim wyraźnie zdefiniowana. 

 

We Francji wymogi dotyczące jakości produktu dla kompostu wytworzonego z materiałów 

segregowanych bądź z mieszanych MSW sprecyzowano w standardzie NF U44-051. Jeśli 

kompost zawiera osady ściekowe, zastosowanie ma standard NF U44-095. Oba standardy 

                                                           
20

 Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über 

Qualitätsanforderungen an Komposte aus Abfällen (Kompostverordung). BGBl. II — Ausgegeben am 14 

August 2001 — No 292. 
21

 Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch 

genutzten Boeden. BGBl. I 1998 S. 2955, BGBl. I 2001 S. 1488. 
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mają moc prawną i zostały przez rząd Francji włączone do grupy przepisów w sprawie na-

wozów. Standardy określają limity koncentracji metali ciężkich i niektórych związków or-

ganicznych, a także parametry agronomiczne i mikrobiologiczne. Kompost spełniający wy-

magania wyznaczone w standardach uznawany jest za produkt. 

 

We Włoszech rejestracja kompostu jako produktu odbywa się w ramach prawa nawozowe-

go. Ponadto Włochy posiadają krajowy system end-of-waste będący częścią prawa odpado-

wego. Przykładem regulacji end-of-waste jest dekret "DM 5 febbraio 1998", który dotyczy 

procedury autoryzacji pewnych metod odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i usta-

nawia warunki, jakie odpad biodegradowalny musi spełniać, by utracić status odpadu. De-

kret ten związany jest z rozporządzeniem w sprawie nawozów w tym sensie, że odnosi się 

do niego, kiedy określa kryteria jakości wyjściowej w procesie kompostowania. Podczas 

gdy włoskie rozporządzenie w sprawie nawozów precyzuje, które materiały wejściowe mo-

gą być użyte w produkcji kompostu i jakie kryteria jakości wyjściowej musi spełniać kom-

post, dekret "DM 5 febbraio 1998" wprowadza także wymogi dla procesu odzyskiwania. 

 

Utrata statusu odpadu określana przez organy regulujące na podstawie uznanych protokołów 

i standardów, jeśli jest to możliwe. 

 

Taka sytuacja ma miejsce, na przykład, w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Irlandii Północ-

nej). 

 

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej kompost musi być sprzedawany/dostarczany zgodnie z 

zasadami przechowywania i stosowania kompostu na gruntach określonymi w rozporządze-

niu w sprawie zezwoleń środowiskowych. Nie ma w nich konkretnych kryteriów jakości, ale 

w formularzu rejestracyjnym oraz dowodzie (wyniki testów dla odpadu) wysyłanym orga-

nowi regulującemu należy uzasadnić "korzyść rolniczą" albo "ulepszenia środowiskowe". 

Organ dokonuje wówczas ewaluacji, biorąc pod uwagę charakterystykę gleby/gruntu, na 

którym dany odpad będzie stosowany, zamierzone dawkowanie i inne istotne kwestie. 

 

Quality Compost Protocol (QCP) jest wykładnią myślenia Agencji Środowiska Anglii, Walii 

i Irlandii Północnej i stanowi punkt odniesienia w kwestii określenia momentu, w którym 

kompost może stać się produktem. Wyznacza on kryteria dla produkcji wysokiej jakości 

kompostu z segregowanych odpadów biodegradowalnych. Kompost o wysokiej jakości 

zwykle traci status odpadu wówczas, gdy jest wysyłany do konsumenta. 

 

Faktyczna utrata statusu odpadu przy rejestracji jako nawóz 

 

W wielu krajach kompost musi być zarejestrowany w ramach prawa nawozowego (np. jako 

nawóz organiczny lub ulepszacz gleby) zanim będzie go można zastosować w rolnictwie. 

Automatycznie rozumie się przez to, że kompost przestaje być odpadem, a zaczyna funkcjo-

nować jako produkt. Tego typu rozwiązanie można znaleźć w Czechach, Grecji, Hiszpanii, 

Holandii, Polsce, Portugalii, Słowenii, Finlandii oraz na Łotwie i Węgrzech. 

 

Pozostaje jeszcze grupa krajów, w których produkcja kompostu nie jest powszechna, a regu-

lacje dotyczące kompostu nie istnieją, wobec czego utrata odpadowego statusu przez kom-

posty nie stanowi jeszcze problemu. 
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Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki określa się odpadowy status kompostu w każ-

dym państwie członkowskim zaprezentowano w załączniku 2: "Podejście odpadowe i pro-

duktowe dla kompostu." 

 

2.7.3 Systemy rejestracji i certyfikacji kompostu 

 

Odpowiednie rozporządzenia zwykle wymagają, by kompost był zarejestrowany i uzyskał 

certyfikat zanim zostanie użyty czy wprowadzony do obrotu. Czasem, lecz nie zawsze, taka 

rejestracja pociąga za sobą utratę statusu odpadu. 

 

W praktyce certyfikacja lub rejestracja kompostu opiera się na trzech głównych podstawach 

prawnych: 

 

 prawie nawozowym zawierającym bądź niezawierającym konkretnych przepisów w 

sprawie kompostu; 

 prawie odpadowym zawierającym konkretne rozporządzenia w sprawie kompostu 

lub bioodpadów bądź w ramach ogólnych procedur licencjonowania obróbki odpa-

dów; 

 prawie ochrony gleb, zawierającym minimalne wymagania dla materiałów wytwo-

rzonych z odpadów, osadów i kompostu używanych na gruntach. 

 

Standardy i dobrowolne umowy oparte na kryteriach implementowanych przez systemy 

zapewniania jakości stanowią odrębną kategorię, aczkolwiek nie posiadają bezpośredniego 

statusu prawnego. 

 

Za ORBIT/ECN (2008) można wyróżnić rożne typy schematów rejestracji i certyfikacji 

kompostu: 

 

1. Proste systemy rejestracji bez weryfikacji dokonywanej przez strony trzecie. 

 

Głównym kryterium rejestracji są jakość produktu końcowego i deklaracja produktu (np. 

jako nawozu organicznego lub organicznego ulepszacza gleby). Próbki pobierane są bezpo-

średnio przez producenta kompostu. Zewnętrzna kontrola jakości nie jest systematyczna. 

Możliwe są inspekcje dokonywane przez organy regulujące, ale zwykle nie są one częste. 

Zazwyczaj zarejestrowany już kompost może być sprzedawany jako produkt niepodlegający 

dalszym kontrolom w ramach przepisów dotyczących odpadów, nawet jeśli formalne kryte-

ria end-of-waste nie zostały wprowadzone. Jak podaje ORBIT, taki schemat używany jest w 

Czechach, Irlandii, Hiszpanii (w pewnych regionach), Francji, na Łotwie, Węgrzech i w 

Polsce. 

 

2. Proste systemy rejestracji z weryfikacją dokonywaną przez strony trzecie. 

 

Badanie jakości kompostu prowadzone jest przez zewnętrzne laboratorium akredytowane 

przez odnośne władze. Laboratorium może także potwierdzać zgodność z szerszym zesta-

wem wymogów prawnych dotyczących dokumentacji, zarządzania procesem i użytych ma-

teriałów wejściowych. Ten typ systemu działa w Hiszpanii (w pewnych regionach), Danii i 

na Słowacji. 
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3. Zewnętrza certyfikacja produktu w ramach określonych przepisów dotyczących 

kompostu. 

 

Kompletny schemat certyfikacji produktu, na przykład taki, który funkcjonuje w ramach 

austriackiego rozporządzenia w sprawie kompostu. Tego typu schematy obejmują następu-

jące elementy: 

 

 producent kompostu jest odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi wymogami dla 

materiałów wejściowych, zarządzania procesem i dokumentacji, jakość musi być za-

akceptowana przez organ zewnętrzny, a produkt musi zostać zadeklarowany; 

 producent kompostu musi zawrzeć umowę z autoryzowanym laboratorium; 

 pobieraniem próbek zajmuje się autoryzowane laboratorium bądź też zakontrakto-

wany przez nie partner; 

 autoryzowane laboratorium i/lub organizacja zapewniania jakości (QAO - quality as-

surance organisation) kontroluje i zatwierdza wymaganą dokumentację oraz wyma-

gany system zarządzania jakością i procesem pod kątem zgodności ze wszystkimi 

przepisami prawa; 

 w oparciu o raport z wyników analiz bądź raport z inspekcji zakładu autoryzowane 

laboratorium lub QAO nadają certyfikaty produktowi i działalności zakładu oraz (w 

większości przypadków) wydają pozwolenie na używanie znaku jakości; 

 w niektórych przypadkach w momencie nadania przez zewnętrzne laboratorium lub 

QAO partii kompostu certyfikatu zgodności dany kompost uzyskuje status produktu; 

 odpowiedzialność za dalsze prawidłowe stosowanie zgodne z pozostałymi regula-

cjami dotyczącymi gleb i środowiska oparte o etykietę certyfikowanego produktu 

oraz deklarację zawierającą zalecenia do właściwego stosowania w przewidzianym 

obszarze zastosowań lub sektorze rynku spoczywa w całości na użytkowniku. 

 

Schematy tej kategorii funkcjonują w Belgii (Flandria), Niemczech, Luksemburgu, Holan-

dii, Austrii i Szwecji. Członkowstwo w organizacji zapewniania jakości jest w przeważają-

cej mierze dobrowolne, ale częstokroć jest promowane przez samorządy i atrakcyjne roz-

wiązania prawne. W Belgii (Flandrii) całością zewnętrznego systemu certyfikacji i zapew-

niania jakości kieruje półpubliczna organizacja, a uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla 

wszystkich producentów kompostu. W Wielkiej Brytanii Protokół Jakości (QCP) wydany 

przez Agencję Środowiska oraz program WRAP (2007) wprowadzają rozbudowany schemat 

zapewniania jakości, który wymaga od producentów kompostu prowadzenia obszernej do-

kumentacji i przetrzymywania danych. QCP określa także wymogi dotyczące akredytacji i 

audytów w sektorze. 

2.7.4 Przepisy i standardy dotyczące materiałów wejściowych 

 

Większość krajowych regulacji w sprawie kompostu zawiera obostrzenia dotyczące materia-

łów wejściowych, jakie mogą być użyte w produkcji kompostu. W większości przypadków 

dołącza się "listy pozytywne" dozwolonych typów takich materiałów. Materiały nieujęte na 

liście są zakazane jako materiały wejściowe. Najbardziej żywotną kwestią dotyczącą mate-

riałów wejściowych jest to, czy komunalne osady ściekowe mogą zostać dopuszczone oraz 

w jakiej formie biologiczne frakcje MSW mogą być użyte jak wsad (obojętnie czy segrega-

cja źródłowa jest wymagana, czy nie). 

 

Większość list pozytywnych opiera się na klasyfikacji zawartej w Europejskim Katalogu 

Odpadów, niekiedy zaś obejmują one dodatkowe specyfikacje i wymogi. Tam, gdzie lista 
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odpadów jest bezpośrednio wiążąca, system jest raczej sztywny. Problemem tym zajęto się 

np. w Belgii, gdzie kompetentnym władzom zezwolono na rozpatrywanie poszczególnych 

przypadków i wydawanie decyzji na podstawie bardziej ogólnej listy pozytywnej. 

 

Zwykle przepisy krajowe wymagają od kompostowni, by te prowadziły systematyczne i 

spójne kontrole materiałów wejściowych (test zgodności w momencie otrzymania odpadu), 

co pociąga za sobą prowadzenie dokumentacji gwarantującej identyfikowalność i inspekcje 

dokonywane przez odnośne władze. 

 

2.7.5 Przepisy i standardy dotyczące jakości produktu 

 

Zarówno krajowe przepisy dotyczące kompostu, jak i schematy zapewniania jakości kompo-

stu typowo zawierają zapisy o minimalnych wymaganiach co do jakości produktu, co ma 

zapewnić zachowanie użyteczności kompostu oraz osiągnięcie żądanych poziomów ochrony 

zdrowotnej i środowiskowej. Minimalne wymogi jakościowe dla kompostu zwykle zakłada-

ją, że kompost: 

 

 posiada minimalną wymaganą zawartość materii organicznej, co zapewnia jego uży-

teczność, odpowiedni poziom stabilności/dojrzałości i zapobiega rozcieńczeniu przez 

materiały nieorganiczne; 

 nie zawiera określonych patogenów (takich jak salmonella), które stanowią zagroże-

nie dla zdrowia; 

 zawiera tylko ograniczoną ilość zanieczyszczeń makroskopowych (jako podstawowy 

wymóg przy użyteczności i by ograniczyć ryzyko urazów); 

 zawiera ograniczone stężenia substancji zanieczyszczających (głównie odnosi się to 

do metali ciężkich, czasem do pewnych typów organicznych substancji zanieczysz-

czających). 

 

Dodatkowe wymogi często przybierają formę specyfikacji przy konkretnych typach użyć i 

zastosowań. Przykładowo, użycie kompostu w podłożach hodowlanych, ziemi doniczkowej 

lub przy kształtowaniu krajobrazu regulowane jest przez szereg osobnych standardów i spe-

cyfikacji takich jak znak jakości RHP dla kompostu jako komponentu substratów stosowa-

nych w ogrodnictwie i przez klientów prywatnych albo znak jakości RAL dla kompostu 

używanego w podłożach hodowlanych/ziemi doniczkowej (RAL, 2007) (patrz także sekcja 

2.4.2). 

 

Wymaga się, aby obok faktu spełnienia wymogów dla wartości granicznych dla wspomnia-

nych parametrów, producenci rejestrowali w deklaracjach produktu także wartości tych pa-

rametrów i inne własności, takie jak, na przykład, zasolenie i przewodnictwo elektryczne 

(bez konieczności uzyskania zgodności z limitami). Celem jest poinformowanie potencjal-

nych użytkowników kompostu o jego właściwościach. 

 

Prawnie wyznaczone limity koncentracji metali ciężkich występują wszędzie tam, gdzie 

kompost ma jakiekolwiek znaczenie. Limity ustalane są zazwyczaj na szczeblu krajowym i 

są różne w różnych krajach. W niektórych państwach ustalono odrębne limity dla poszcze-

gólnych klas kompostu. Na poziomie UE limity stężeń są częścią kryteriów eko-etykiety dla 

ulepszaczy gleby i podłoży hodowlanych. Jeszcze inny zestaw limitów odnosi się do użycia 

niektórych kompostów w rolnictwie organicznym. Załącznik 3: "Limity dla metali ciężkich 
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w kompoście/fermentacie" zawiera przegląd wartości granicznych stężeń dla kompostu w 

UE. 

 

W wielu miejscach stosuje się także wartości graniczne dla zanieczyszczeń makroskopo-

wych. Niekiedy maksymalna koncentracja ustalona jest dla sumy plastików, metali i cząstek 

szklanych o wielkości > 2 do 5 mm, ale przepisy mogę także być bardziej złożone i obej-

mować wartości limitowe dla różnych typów zanieczyszczeń o różnych wielkościach czą-

stek (np. dla frakcji składników plastikowych o wielkości cząstek od 2 do 20 mm). 

 

Załącznik 4: "Limity dla zanieczyszczeń w kompoście" podaje przykłady limitów dla zanie-

czyszczeń obecnych w krajowych rozporządzeniach i standardach. 

 

Obok rozpowszechnionych wymogów dotyczących jakości produktu przedstawionych po-

wyżej niektóre państwa członkowskie wprowadziły wymogi jakościowe dla konkretnych 

produktów, które obejmują minimalną zawartość materii suchej, nieobecność konkretnych 

ziaren chwastów lub pasożytów roślin, itp. 

 

Zasady badania zgodności (liczba testów, protokoły pobierania próbek, analiza) także są 

różne w poszczególnych państwach członkowskich. Podejmuje się ciągłe wysiłki zmierzają-

ce do stworzenia zharmonizowanych standardów dla całej Europy (patrz także sekcja 2.6.3). 

 

2.7.6 Wymagania dotyczące zdrowia 

 

Zapisy mówiące o wyłączeniu potencjalnych mikroorganizmów patogennych skonstruowa-

ne są na dwóch poziomach: 

 metod bezpośrednich poprzez ustanowienie minimalnych wymagań dla patogenicz-

nych organizmów wskaźnikowych w produkcie końcowym; 

 metod pośrednich poprzez dokumentację i zapis procesu wykazujące zgodność z 

wymaganymi parametrami procesu (koncept HACCP, reżim temperaturowy, podział 

na strefy czarne i białe, higienizacja/sanityzacja w zamkniętych reaktorach itp.) 

 

Załącznik 5: "Przepisy dotyczące higienizacji kompostu" dokonuje przeglądu krajowych 

regulacji z uwzględnieniem metod bezpośrednich i pośrednich, wymogów unijnych ekoety-

kiet względem ulepszaczy gleby i podłoży hodowlanych, a także przepisów dotyczących 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Pokazuje również wymogi i wartości gra-

niczne dla zdolnych do wykiełkowania nasion i diaspor roślinnych. 

 

Na poziomie Europy kluczowym punktem odniesienia jest regulacja w sprawie produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPR)
22

, która zawiera szczegółowe zasady higieni-

zacji w kompostowniach i biogazowniach przetwarzających produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego. 

 

ABPR zawęża zakres typów odzwierzęcych produktów ubocznych, jakie można przerabiać 

w biogazowniach i kompostowniach. Materiały dozwolone pod pewnymi warunkami to, 

między innymi: 

                                                           
22

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21  paź-

dziernika 2009 roku określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr  1774/2002 (OJ L 300, 

14.11.2009,  s. 1-33). (rozporządzenie o  produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 
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 obornik i treść układu trawiennego; 

 części zwierząt nadające się do spożycia przez ludzi (nieprzeznaczone do konsump-

cji ze względów handlowych); 

 części zwierząt odrzucone jako nienadające się do spożycia przez ludzi (bez żadnych 

oznak chorób zakaźnych) i pochodzące z tusz nadających się do spożycia przez lu-

dzi; 

 krew, skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, włosy i futro (bez żadnych oznak 

chorób przenoszonych za ich pośrednictwem); 

 wycofane środki spożywcze i odpady z przemysłu żywnościowego zawierające pro-

dukty pochodzenia zwierzęcego; 

 surowe mleko; 

 łupiny, produkty uboczne z wylęgarni i produkty uboczne zawierające rozbite jaja; 

 ryby bądź inne zwierzęta morskie (oprócz ssaków morskich); 

 świeże rybne produkty uboczne pochodzące z przemysłu żywnościowego. 

 

Wymogi higienizacyjne wyłożono w regulacji implementującej (UE) 142/2011
23

), która 

weszła w życie 4 marca 2011 roku i która została uzupełniona regulacją (UE) 294/2013. 

Stwierdza się w niej, iż materiały kategorii 3 (które obejmują, na przykład, odpady gastro-

nomiczne) użyte jako materiał surowy w kompostowni muszą uzyskać zgodność z następu-

jącymi wymaganiami minimalnymi: 

 

 maksymalna wielkość cząstek przed umieszczeniem w reaktorze kompostującym: 12 

mm; 

 minimalna temperatura wszystkich materiałów w reaktorze: 70°C; 

 minimalny czas w reaktorze przy 70°C (dla wszystkich materiałów): 60 minut. 

 

Alternatywą dla powyższego reżimu czasowo-temperaturowego jest możliwość wprowa-

dzenia systemu walidacji procesu koordynowanego przez państwa członkowskie. Autoryza-

cja innych standaryzowanych parametrów procesu jest zależna od tego, czy aplikant zdoła 

wykazać, że takie parametry zapewniają minimalizację ryzyka biologicznego. Należy za-

znaczyć, że produkty końcowe z materiałów przetworzonych zgodnie z krajowymi parame-

trami przetwarzania mogą być wprowadzone na rynek tylko w obrębie państwa członkow-

skiego, w którym dane parametry zostały autoryzowane (regulacja UE, 142/2011, załącznik 

V, rozdział III, sekcja 2). 

 

ABPR wymaga także kontroli produktu końcowego. Składa się ona z dwóch działań: 

 

 reprezentatywnego próbkowania w trakcie lub bezpośrednio po przetworzeniu w ce-

lu monitorowania właściwego funkcjonowania procesu higienizacji, i 

 reprezentatywnego próbkowania w trakcie lub w momencie wycofywania z prze-

chowania w celu zatwierdzenia ogólnego stanu higienicznego produktu. 

 

                                                           
23

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie 

wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z 

kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy. 
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Jako wskaźników dla procesu higienizacji używa się Escherichia coli bądź Eneterococci. 

Stan higieniczny produktu badany jest przy użyciu Salmonella, której nieobecność musi 

zostać stwierdzona w 5 próbkach po 25 g produktu. Wybór schematu pobierania próbek 

zależy od odnośnego organu (np. jaka ma być całkowita przepustowość czy maksymalny 

czas pomiędzy dwoma datami poboru próbek). 

Odpady gastronomiczne
24

 mogą podlegać pewnym wyjątkom, gdyż można przetwarzać je 

zgodnie z prawem krajowym do czasu określenia przez Komisję zharmonizowanych dzia-

łań. 

Zgodnie z artykułem 32 regulacji (EC) Nr 1069/2009 nawozy organiczne (kompost i resztki 

z produkcji biogazu) powinny być poddawane surowej kontroli aż do momentu ich osta-

tecznego użycia. 

 

Podsumowując, można stwierdzić, że kompost i fermentat zawierające produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego zawsze będą podlegać szczególnym przepisom regulacji (EC) Nr 

1069/2009 w zakresie higienizacji, transportu, użycia itp. Żadne krajowe czy unijne rozwią-

zania prawne end-of-waste stworzone dla tych materiałów nie będą w stanie uchylić ani anu-

lować tejże regulacji. 

2.7.7 Regulacje dotyczące użycia kompostu 

 

Rozporządzenia i standardy w sprawie użycia kompostu przybierają w każdym z państw 

członkowskich znacząco inne formy. Są kraje, w których użycie kompostu podlega złożonej 

sieci przepisów na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (Niemcy, Holandia, Austria), ale 

są też takie, w których kompost może być używany bez uwzględniania żadnych prawnych 

wytycznych (Grecja, Portugalia, Słowenia). 

 

Zasady użycia obejmują bezpośrednie regulacje jak ograniczenia dawkowania (dozwolona 

ilość kompostu na hektar) i reguły bezpośrednie, takie jak protokoły dobrych praktyk rolni-

czych (GAP - good agricultural practice) i wymogi wzajemnej zgodności w zastosowaniach 

rolniczych. Te drugie odnoszą się głównie do nawożenia, które należy prowadzić w sposób 

uwzględniający składniki odżywcze zawarte w glebie i w kompoście oraz ich pobór przez 

rośliny, a także aby zarządzać materią organiczną utrzymując gleby we właściwej kondycji. 

 

Najważniejsze obostrzenia w krajach UE zwykle obejmują dopuszczalne ilości kompostu (w 

tonach materii świeżej) przy maksymalnej zawartości metali ciężkich (klasa kompostu), 

które mogą być stosowane rocznie lub w okresach dwu- do pięcioletnich. Załącznik 6: "Re-

gulacja użycia kompostu" zawiera przegląd stosowanych obostrzeń. 

 

Wyróżnia się następujące systemy reguł zastosowania: 

 

 ograniczenie bezpośredniego wsadu (gramy substancji na hektar w ciągu roku), w 

większości przypadków obliczane na podstawie od 2 do 10 lat; 

 obostrzenia dotyczące dozwolonych dawek materii suchej kompostu na hektar w 

ciągu roku; 

 obostrzenia wynikające z maksymalnej podaży składników odżywczych (fosforanu 

i/lub azotu) do upraw rolnych. 

 

                                                           
24

 Przez odpady gastronomiczne rozumie się wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny z 

restauracji, placówek gastronomicznych i kuchni, także kuchni centralnych i domowych. 
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Ograniczenia zazwyczaj mają na celu regulację ciągłego zastosowania, tak jak ma to miejsce 

w rolnictwie. W przypadku większości innych zastosowań, np. w kształtowaniu krajobrazu, 

kompost albo jest stosowany raz, albo nieregularnie. Tu do osiągnięcia pożądanego efektu 

stosuje się większe ilości (np. 200 ton materii suchej w ciągu 10 lat). 

 

W niektórych przypadkach czynnikiem ograniczającym wskaźniki zastosowania są nie tylko 

metale ciężkie, ale także zawartość składników odżywczych, zwłaszcza fosforu i azotu. 

 

Zakresy obostrzeń co do ilości kompostu (na podstawie materii suchej stosowanej na hektar) 

czy roślinnych składników odżywczych można podsumować następująco: 

 
• ilość kompostu (*) rolnictwo/regularne 3 (pastwiska) - 15 (pola uprawne) tony/ha/rok 

 niezwiązane z produkcją żywno-

ści/regularne 

6,6 - 15 ton/ha/rok 

 niezwiązane z produkcją żywno-

ści/jednorazowe 

100-400 ton/ha 

• ilość N rolnictwo/regularne 150-250 kg/ha/rok 

• ilość P2O5 rolnictwo/regularne 22-80 kg/ha/rok 

 odłogi  20 kg/ha/rok 

(ha = hektar) 

(*) W większości przypadków rozpiętość ilościowa zależy od uzyskanej klasy jakościowej. 

 

Bardziej szczegółowe dane z podziałem na poszczególne kraje zawarto w załączniku 6: 

"Regulacja użycia kompostu". 

 

Częstokroć potrzeba zgodności z unijną dyrektywą azotanową czy krajowym prawem 

ochrony wód doprowadzała do zaostrzenia wartości maksymalnych dla użycia azotu albo do 

zakazywania stosowania kompostu w sezonie zimowym. Argumentowano, że zimą rośliny 

nie pobierają składników odżywczych, a więc istnieje ryzyko całkowitego wymycia skład-

ników odżywczych do zbiorników wodnych. 

 

Coraz powszechniej wyrażana jest potrzeba uwzględniania stosowania kompostu w syste-

mach zarządzania nawozami. Niemcy, na przykład, nawołują do naśladowania "najlepszych 

eksperckich praktyk nawożenia", zaś w Holandii istnieje system trzech standardów aplikacji 

na hektar w ciągu roku (całkowity N z nawozów, całkowity P z nawozów i całkowity N z 

obornika). 

 

2.7.8 Aspekty prawne dla materiału przefermentowanego 

 

Większość państw członkowskich, ogólnie rzecz biorąc, reguluje jakość i zastosowania fer-

mentatu i innych bioodpadów w ramach prawa odpadowego (np. DK) lub nawozowego (np. 

NL), które są podobne lub identyczne z opisanymi powyżej dla kompostu. 

 

W Wielkiej Brytanii fermentat może uzyskać status end-of-waste dzięki Protokołowi Jako-

ści. Status produktu materiał przefermentowany może uzyskać także w Czechach, co umoż-

liwiają prawa krajowe: dekret w sprawie obróbki odpadów biodegradowalnych (341/2008 

Sb.) i prawo nawozowe (156/1998 Sb.). 

 

Na szczeblu europejskim zakłady fermentacji anaerobowej podlegają rozporządzeniu w 

sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 
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 Anglia, Walia i Irlandia Północna przyjęły "Protokół Jakości dla produkcji i użycia 

wysokiej jakości produktów fermentacji beztlenowej segregowanych odpadów bio-

degradowalnych" (AD QP). Dokument ten definiuje kwestię pełnego odzysku dla 

materiałów przefermentowanych, tj. moment, w którym fermentat przestaje być od-

padem i może być używany jako produkt bez konieczności obecności środków kon-

trolnych stosowanych przy zarządzaniu odpadami. Więcej informacji znajduje się w 

załączniku 18: "Protokół Jakości dla fermentacji anaerobowej (QP AD)". Ponadto 

brytyjscy prawodawcy wydali oświadczenie, w którym stwierdza się, iż przefermen-

towany obornik i zawiesiny mogą być stosowane bez uprzedniego uzyskania pozwo-

lenia środowiskowego. 

 

 W Niemczech nie istnieje prawo odnoszące się wyłącznie do materiałów przefermen-

towanych. Wymogi prawne dotyczące fermentatu zawarte są w prawie odpadowym i 

nawozowym. Prawo odpadowe reguluje kwestie związane z "bioodpadami", które 

nie są definiowane identycznie tak, jak w całej Europie, jako że przynależy do nich 

cały szereg strumieni odpadów biodegradowalnych innych niż odpady kuchenne i 

zielone nadających się do późniejszego użycia w glebie. Strumienie te wymieniono 

w rozporządzeniu w sprawie użytkowania bioodpadów na gruntach w sektorze rol-

nictwa, leśnictwa i ogrodnictwa. Rozporządzenie ma zastosowanie do każdej metody 

przetwarzania, gdzie przez przetwarzanie rozumie się kontrolowany rozkład biood-

padów w warunkach aerobowych (kompostowanie) i anaerobowych (fermentacja) 

bądź wszelkie inne techniki sanityzacji odpowiednie dla odpadów biodegradowal-

nych wyszczególnionych w rozporządzeniu w sprawie bioodpadów. Obowiązują 

wszystkie wymogi jakościowe, np. wartości graniczne dla substancji zanieczyszcza-

jących czy standardy dotyczące redukcji patogenów, jakie ustalono dla bioodpadów. 

Rozporządzenie zawiera również szczegółowe specyfikacje dla konkretnych stru-

mieni odpadów lub metod obróbki. Dobrowolne systemy zapewniania jakości kon-

struowane są wedle tych samych wytycznych i są ważne z prawnego punktu widze-

nia zarówno dla kompostu, jak i materiału przefermentowanego niezależnie od tego, 

czy fermentat był kompostowany po obróbce anaerobowej lub czy jest płynny albo 

stały. Oprócz parametrów obowiązkowych, system zapewniania jakości (QA) może, 

oczywiście, korzystać także z parametrów dodatkowych odnoszących się do kon-

kretnych produktów, np. system BGK RAL QA obejmuje "stopień sfermentowania" 

w formie kwasów organicznych, których poziom musi być niższy niż 1500 mg/l dla 

fermentatu ciekłego, ale parametr ten nie ma już zastosowania dla kompostu. Kwe-

stię dodatków reguluje rozporządzenie w sprawie nawozów, mogą być one używane 

jedynie w niskich stężeniach w fermentacji anaerobowej. Celem jest stabilizacja i 

optymalizacja procesu beztlenowego albo uniknięcie wytworzenia się siarkowodoru. 

Niekompostowane fermentaty często używane są w Niemczech jako nawozy i 

oprócz zgodności z prawem odpadowym muszą także spełnić wymogi zawarte w 

prawie nawozowym. 

 

 Holandia nie posiada żadnych konkretnych przepisów w sprawie utraty statusu od-

padu przez bioodpady i materiał przefermentowany. Ustawa o nawozach zawiera 

jednak przepisy dla różnych typów bioodpadów, które są dopuszczalne w rolnictwie 

jako nawozy. W efekcie uzyskują status podobny statusowi end-of-waste. Stosuje się 

rozróżnienie na kompost, osady ściekowe i inne bioodpady pochodzące z przemy-

słowego przetwarzania żywności/paszy/paliwa. Dla każdej z tych grup nawozów 

przewidziano w ustawie o nawozach tylko jedną klasę kryteriów jakości. Co więcej, 

nie działa żaden konkretny system rejestracji fermentatu. Materiały wejściowe nie 
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podlegają zazwyczaj uregulowaniu. Zapewnienie odpowiedniej jakości produktu 

wyjściowego jest zadaniem operatora zakładu. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku 

bioodpadów zbieranych oddzielnie nie stanowi to problemu, ale holenderskie do-

świadczenia z fermentatem z odpadów mieszanych pokazują, że spełnienie kryteriów 

wyjściowych jest przy takich materiałach niemożliwe. Holenderskie Ministerstwo 

Środowiska i Infrastruktury napomyka o jeszcze innym powiązanym problemie, a 

mianowicie o tym, że odpady mieszane mogą zawierać wszelkie rodzaje substancji 

zanieczyszczających i monitorowanie ich wszystkich nie może i nie będzie w prak-

tyce wykonalne. Zwiększa to, jak twierdzi Ministerstwo, ryzyko wystąpienia sytu-

acji, w której także produkt końcowy zawiera nieznane (niemonitorowane) substan-

cje zanieczyszczające w stężeniach zdolnych zagrozić środowisku i zdrowiu ludzi. 

Przy materiałach zbieranych oddzielnie ryzyko jest marginalne. Jeśli chodzi o użycie 

materiału przefermentowanego w glebach, obowiązują te same zasady co dla kom-

postu uzyskanego poprzez aerobową obróbkę odpadów biodegradowalnych. 

 

 Również w Hiszpanii nie istnieje prawo odnoszące się konkretnie do fermentatu wy-

tworzonego z odpadów biodegradowalnych. Różne części istniejących rozwiązań 

prawnych mają jednak zastosowanie do materiału przefermentowanego: przefermen-

towany osad podlega rozporządzeniom w sprawie osadów ściekowych, zaś przefer-

mentowane segregowane bioodpady lub przefermentowana materia organiczna z 

mieszanych odpadów komunalnych (zwykle kompostowana) podlega prawu kompo-

stowemu. W Katalonii stosuje się także instrukcję techniczną, w myśl której osad 

ściekowy nienadający się do bezpośredniego zastosowania w rolnictwie jest także 

niedozwolony jako materiał wejściowy we współfermentacji z obornikiem i zawiesi-

nami, przed użyciem fermentatu pochodzącego z zakładów prowadzących współ-

kompostowanie należy przeprowadzić analizę zarówno fermentatu, jak i gleby, a ma-

teriał przefermentowany z bioodpadów musi być przekompostowany i może być 

użyty w rolnictwie, zaś fermentat z mieszanych odpadów komunalnych musi zostać 

poddany stabilizacji i nie może być użyty w rolnictwie. 

 

 W Estonii, jeśli materiałami wejściowymi w fermentacji anaerobowej są obornik i 

zawiesiny, jakość i użycie nie podlegają prawu odpadowemu (Jäätmeseaduse), lecz 

prawu nawozowemu (Väetiseseaduse) i wodnemu (Veeseaduse). W przypadku osa-

dów ściekowych standardy jakości oparte są obecnie na ustawie wodnej jedynie po-

przez rozporządzenie w sprawie osadów ściekowych. 

 

 W Słowenii fermentatem zajmuje się obecnie dekret w sprawie przetwarzania odpa-

dów biodegradowalnych (oficjalny Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej, nr 

62/2008). Załącznik 1 do tego dekretu zawiera listę bioodpadów nadających się do 

obróbki biologicznej. Co się tyczy produkcji kompostu lub fermentatu, producent 

musi zadbać o zapewnienie wszelkich niezbędnych środków kontroli przychodzą-

cych bioodpadów, aby zagwarantować, że nie nastąpiło żadne umyśle rozcieńczenie 

w nich substancji zanieczyszczających. 

 

 W Austrii ta sama lista pozytywna materiałów wejściowych dla kompostu obowiązu-

je w przypadku przetwarzania w biogazowniach materiałów nadających się do fer-

mentowania. Lista opiera się na zasadzie zbiórki selektywnej i korzystania ze źródeł 

czystych i identyfikowalnych. Ponadto Austria posiada wytyczne dotyczące stoso-

wania materiału przefermentowanego na gruntach rolnych. 
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2.7.9  Wymagania dotyczące zbiórki odpadów przeznaczonych do produkcji kompostu 

i materiału przefermentowanego.  

 

Obecnie różnice w kompostowaniu i fermentowaniu w różnych państwach członkowskich 

zasadzają się na różnicach w użytych materiałach wejściowych i technologiach. Podczas 

gdy jedne państwa zezwalają na użycie kompostu/fermentatu wyprodukowanego z wsadu 

mieszanego (mieszanych odpadów komunalnych) lub osadów ściekowych w rolnictwie, 

inne są temu przeciwne. 

 

Prawo Wspólnotowe oraz dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące selektywnej zbiórki 

bioodpadów przeznaczonych do produkcji kompostu i fermentatu dostarczają następujących 

informacji: 

 Ramowa Dyrektywa Odpadowa (2008/98/EC) z 2008 roku w artykule 22 stwier-

dza, że "państwa członkowskie podejmują środki, w odpowiednich przypadkach i 

zgodnie z art. 4 i 13, zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich 

kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy." 

 W Komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącym przyszłe-

go gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (KOM(2010)235 wersja osta-

teczna) stwierdza się, że: " Kompostowanie i fermentacja beztlenowa przynoszą naj-

lepsze wyniki pod względem gospodarczym i środowiskowym w przypadku bioodpa-

dów, których powstaniu nie można zapobiec. Należy jednak zapewnić dobrą jakość 

materiału, który zostanie poddany tym procesom. W większości przypadków można 

to osiągnąć poprzez selektywne zbieranie." 

 W wydanym w 2012 roku dokumencie pt. "Wskazówki do interpretacji kluczo-

wych zapisów Dyrektywy 2008/98/EC w sprawie odpadów"
25

 czytamy: "łączona 

zbiórka obejmująca więcej niż jeden strumień odpadów może być akceptowana jako 

spełniająca założenia zbiórki selektywnej, ale kryterium 'wysokiej jakości recyklingu' 

selektywnie zbieranych strumieni odpadów w dalszym ciągu musi być badane; jeśli 

poprzez dalsze oddzielanie jest się w stanie osiągnąć wysokiej jakości recykling po-

dobny do tego, jaki osiągany jest przy zbiórce selektywnej, wówczas łączenie można 

by uznać za zgodne z Artykułem 11 RDO i zasadami hierarchii odpadów”. Mimo że 

dokument stwierdza dalej, że "w praktyce oznacza to zwykle wykluczenie łączonej 

zbiórki bioodpadów i innych 'mokrych' frakcji odpadowych z frakcjami suchymi ta-

kimi jak np. papier", to w innym miejscu dodaje, że "sformułowania użyte w Artyku-

le 22 RDO pozostawiają wprowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów do decyzji 

państw członkowskich, jednak zobowiązują je do podjęcia konkretnych działań w 

kierunku promowania zbiórki selektywnej".  

 

Powyższe dokumenty wskazują na zalety zbiórki selektywnej w świetle produkcji wysokiej 

jakości kompostów i fermentatów z bioodpadów i są powszechnie uznawane na poziomie 

Wspólnoty, ale to państwa członkowskie podejmują ostateczną decyzję co do sposobów 

dostarczania materiałów wejściowych o wysokiej jakości do celów kompostowania i fer-

mentowania bioodpadów, przy czym żadna technologia nie jest wykluczona. 

 

Wydaje się, że żadne obowiązujące obecnie Wspólnotowe rozwiązanie prawne nie reguluje 

wymogów dotyczących zbiórki materiałów wejściowych do produkcji kompostu i materiału 

przefermentowanego z innych odpadów biodegradowalnych, takich jak osad ściekowy. 

 

                                                           
25

 http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf
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2.8 Kwestie środowiskowe i zdrowotne 

2.8.1 Kwestie środowiskowe i zdrowotne związane z kompostem 

2.8.1.1 Wprowadzenie 

Niezależnie od zastosowanej techniki kompostowania czy użytych materiałów wejściowych 

z kompostowaniem wiąże się szereg potencjalnych problemów związanych ze środowiskiem 

i zdrowiem. Zostały one przedstawione poniżej i obejmują emisję gazów cieplarnianych i 

inne emisje do atmosfery, emisje do wód (wycieki), wpływ na gleby, kwestie higieniczne 

oraz ryzyko urazów, ale również korzyści środowiskowe płynące z używania kompostu. W 

końcowej części znajdują się wnioski uwzględniające główne sprawy. 

 

Fakt, że potencjalny wpływ kompostowania na środowisko i zdrowie jest tak szeroko oma-

wiany, nie powinien zostać zinterpretowany jako wyraźne wskazanie na to, czy kompost jest 

zły, czy dobry dla środowiska. Celem tego rozdziału jest po prostu dostarczenie informacji 

pozwalających lepiej zrozumieć potencjalne zdrowotne i środowiskowe efekty i ryzyka, 

którymi należy zarządzać. Taka obszerna analiza jest niezbędna w przypadku każdego mate-

riału będącego kandydatem do objęcia kryteriami end-of-waste. 

 

2.8.1.2 Emisje do atmosfery 

Emisje gazowe przy procesie kompostowania obejmują dwutlenek węgla (CO2), parę wodną 

i, w mniejszych ilościach, amoniak (NH3), lotne związki organiczne (LZO), bioaerozole 

(grzyby, bakterie, promieniowce, endotoksyny, mykotoksyny) i cząstki stałe. Zwykle zalicza 

się tu także emisje podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4), ponieważ nie można zagwaran-

tować, że wszystkie materiały będą znajdować się w warunkach aerobowych przez cały 

czas. W zależności od materiałów wejściowych kompostowanie może powodować poten-

cjalnie silne emisje odorów. 

 

W zamkniętych systemach kompostowania często do obróbki gazów odpadowych używa się 

biofiltrów, co redukuje wielkość emisji odorów, niektórych LZO, amoniaku, aerozoli i czą-

stek stałych. Z drugiej strony, niektóre emisje mogą się wówczas zwiększyć, zwłaszcza 

N2O. 

 

Jak podają ADEME (2005) i DEFRA (2004) brakuje reprezentatywnych zestawów danych 

ilościowych dotyczących emisji do atmosfery. 

 

DEFRA przeprowadziło badanie, w efekcie którego wydało dokument pt. "Przegląd zdro-

wotnych i środowiskowych efektów zarządzania odpadami: stałe odpady komunalne." Ba-

danie oparto na pokaźnej grupie dostępnej literatury i danych. Studium systematycznie oce-

niało wiarygodność danych, biorąc pod uwagę, na przykład, liczbę zakładów zarządzających 

odpadami, od których uzyskano dane, możliwość ekstrapolacji danych na cały sektor na 

poziomie krajowym oraz czy informacje pochodziły z recenzowanej literatury branżowej i 

były zaaprobowane przez organy rządowe, czy też zaczerpnięto je z tzw. "szarej" literatury. 

Raport z badania jako taki został zrecenzowany przez Royal Society (Towarzystwo Królew-

skie). Ostatecznie stwierdzono, że dostępne dane nie pozwalają na obliczenie emisji do at-

mosfery związanych z kompostowaniem, obróbką mechaniczno-biologiczną (MBT) i ob-

róbką anaerobową. 
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Raport ADEME, który także stara się systematycznie ustalić dane dotyczące emisji przy 

obróbce biologicznej w oparciu o ocenę rzetelności danych znalezionych w literaturze 

przedmiotu, dochodzi do podobnych wniosków, że generalnie brakuje reprezentatywnych 

danych o emisjach do atmosfery (i, w przypadku kompostu, zwłaszcza LZO). Zwraca się 

także uwagę, że tak samo brakuje danych o emisjach, jakie mają miejsce podczas przecho-

wywania materiałów biologicznych. 

 

W ostatnich latach przeprowadzono jednak kilka badań nad gazowymi emisjami powiąza-

nymi z kompostowaniem obejmującymi różne techniki kompostowania. Wyniki posłużyły 

do scharakteryzowania kompostowania w jego najnowocześniejszym wydaniu (Amligner i 

in., 2005; Cuhls i Mähl, 2008). 

 

Emisje CH4 i N2O są ważne w kontekście wpływu kompostowania na zmiany klimatyczne 

(patrz sekcja 2.8.1.3 poświęcona emisji gazów cieplarnianych), zaś emisje CO2 uważane są 

za neutralne dla klimatu, ponieważ powstają głównie przy biomasie odnawialnej w krótkim 

cyklu. 

 

Pozostałe emisje są istotne, jeśli pod uwagę weźmie się potencjalny wpływ na zdrowie lo-

kalnej populacji i warunki pracy, który można postrzegać jako uciążliwy. W tym przypadku 

niezbędne jest podjęcie działań w celu chronienia pracowników zakładu i mieszkańców ota-

czających go terenów. 

 

Pracownicy kompostowni mogą być narażeni na ryzyko wdychania dużych ilości bioaerozo-

li, jeśli nie chronią ich odpowiednie rozwiązania techniczne i operacyjne (Wouters i in., 

2006). Należy wziąć pod uwagę, iż niektórzy ludzie, na przykład astmatycy i ludzie o obni-

żonej odporności, są szczególnie podatni na szkodliwy wpływ bioaerozoli. 

 

2.8.1.3 Emisje gazów cieplarnianych 

Jednym z kluczowych czynników określających znaczenie produkcji i użycia kompostu dla 

zmian klimatu jest to, co dzieje się z węglem organicznym zawartym w odpadach, ważne są 

tu np. stopień unieruchomienia lub rozkładu węgla i jego emisji w formie gazu czy propor-

cje CO2 i NH4 w emisjach gazowych. Kolejnym znaczącym czynnikiem jest emisja N2O 

podczas kompostowania. Inne emisje gazowe nie mają generalnie aż tak wielkiego znacze-

nia (w tym te, które powstają przy zużywaniu energii w trakcie procesu i w transporcie). 

 

Zgodnie z poprawionymi wytycznymi IPCC z 1996 roku w sprawie krajowych zasobów 

gazów cieplarnianych CO2 produkowany podczas obróbki odpadów organicznych i ich roz-

kładu nie powinien być wliczany do ogólnej puli gazów cieplarnianych. Jest tak dlatego, że 

materiał organiczny pozyskany z biomasy, która co roku się odnawia, jest głównym źródłem 

CO2 uwalnianego z tych odpadów. Takie emisje CO2 nie są traktowane jako emisje netto z 

odpadów, jak uważa się to w wytycznych IPCC (jeśli materiały z surowej biomasy nie są 

produkowane w sposób zrównoważony i ciągły, emisje netto CO2 powinny być obliczane i 

zgłaszane w ramach nakreślonych dla sektorów rolnictwa, zmiany użycia gruntu czy leśnic-

twa). 

 

Należy jednak wziąć pod rozwagę fakt, że, jeśli odpady lub materiały organiczne uzyskane z 

biomasy pozostają przez dłuższy czas przynajmniej częściowo nierozłożone, skutecznie 

zmniejsza to węgiel w atmosferze. Ma to miejsce, na przykład, wówczas, gdy kompost roz-
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rzucony na polu uprawnym mineralizuje się i zwiększa materię organiczną w glebie bardzo 

wolno lub gdy materiał organiczny na składowisku rozkłada się przez wiele lat. 

 

Kompostowanie jako aerobowy proces degradacji rozkłada węgiel zawarty w materiałach 

wejściowych głównie do CO2. Procent przekształconego w ten sposób węgla zależy po czę-

ści od charakterystyki materiału wejściowego. W przypadku odpadów kuchennych kompo-

stowanie przekształca do CO2 mniej więcej dwie trzecie obecnego w nich węgla. Oznacza 

to, że na kg suchej materii bioodpadów wejściowych przypada około 0,9 kg wygenerowane-

go CO2. Przy odpadach zielonych wartość ta jest znacznie niższa i wynosi około 0,17 kg 

CO2/kg materii suchej (ADEME, 2005). Dane Europejskiej Sieci Kompostowej wykazują 

uwalnianie CO2 na poziomie od 0,35 do 1,2 kg CO2/ kg suchej materii. Podkreśla się, że 

uwolniony CO2 jest neutralny dla atmosfery, ponieważ został pobrany przez rośliny z atmos-

fery w trakcie ich cyklu życiowego. 

 

Po zakończeniu procesu kompostowania, gdy kompost jest już w użyciu jako, na przykład, 

ulepszacz gleby, materia organiczna pozostała w kompoście jest już relatywnie stabilna, a 

jej dalszy rozkład jest raczej powolny. Zależy to od fizycznego, chemicznego i biologiczne-

go środowiska, w jakim kompost jest używany. Stosunkowo mało wiadomo na temat po-

ziomów transformacji, które różnią się zależnie od klimatu i typu gleby. Szacuje się, że 

średnio 13% węgla organicznego dostarczanego wraz z kompostem pozostaje w glebie przez 

kolejnych 50 lat (Eunomia, 2002: aneks, s. 95). Przyjmując, że proces kompostowania zre-

dukował początkową ilość węgla organicznego o 50% (na przykład w mieszance odpadów 

zielonych i kuchennych), po 50 latach rozkładowi wciąż nie ulegnie 6,5%. Co więcej, jeśli 

użycie kompostu zwiększa produkcję biomasy, z atmosfery zawiązana zostaje dodatkowa 

ilość węgla, która dodaje się do ilości węgla dostarczonego wraz z kompostem. 

 

Jeśli kompost jest zamiennikiem dla innych nawozów, może doprowadzić to do zmniejsze-

nia emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie produkcji nawozów. Jeśli, natomiast, 

kompost zastępuje torf jako ulepszacz gleby lub składnik podłoży hodowlanych, pozwala to 

na uniknięcie długofalowych emisji węgla wynikających z rozkładu torfu w warunkach tle-

nowych. Jak podaje raport holenderskiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami (Vereni-

ging Afvalbedrijven, 2010), transport odpadów warzywnych, ogrodowych i owocowych 

przekłada się na emisję rzędu około 0,010 kg CO2 na kg materiału wejściowego, podczas 

gdy przy scenariuszu użycia mieszanego (rolnictwo, szklarnie, podłoża hodowlane i pozo-

stałe użycia zamienne dla torfu i nawozu) emisję można zmniejszyć o 0,113 kg CO2 na kg 

materiału wejściowego. 

 

Kompostowanie jako proces aerobowy teoretycznie nie powinno generować CH4. W prakty-

ce jednak, zależnie od typu procesu kompostowania i jego zarządzania, podaż tlenu i warun-

ki aerobowe w trakcie rozkładu biologicznego są dalekie od idealnych. Niedobór tlenu może 

doprowadzić do powstania procesu anaerobowego i emisji CH4. Proporcje zawartości węgla 

obecnego w materiale wejściowym przekładającego się na emisje CH4 różnią się znacznie w 

zależności od typu materiałów wejściowych i procesów, ale, jak pisze ADEME (2005), mo-

gą zawierać się w przedziale od 0,01% do 2,4% początkowego węgla. Typowa wartość emi-

sji CH4 przy odpadach z gospodarstw domowych to 0,04 kg ekwiwalentu CO2/kg suchej 

materii w materiale wejściowym. Europejska Sieć Kompostowa wskazuje, że wartość emisji 

gazów cieplarnianych dla CH4 i N2O mieści się w granicach 0,03-0,07 kg ekwiwalentu 

CO2/kg świeżej materii lub, jak twierdzi praca Amlingera i in. (2008) (na podstawie danych 

dotyczących różnych typów kompostowania i różnych typów materiałów wejściowych), 

0,09-0,2 kg ekwiwalentu CO2/kg materii suchej. ECN pisze, że jeśli kompost jest odpo-
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wiednio dojrzały, emisje CH4 nawet w stertach dojrzałego kompostu będą bliskie zeru, pod-

czas gdy tak przetrzymywany materiał na wpół rozłożony i wciąż aktywny będzie przyczy-

niał się do znacznej emisji gazów cieplarnianych. Stąd, przynajmniej w przypadku dojrzałe-

go kompostu, jeśli jest on z założenia inkorporowany w glebie w zwykłej ilości od 0,4 do 

0,5% na 20 cm warstwy glebowej, prawdopodobieństwo wystąpienia emisji CH4 wyższych 

niż te generowane naturalnie przez glebę jest ekstremalnie niskie. 

 

Niekiedy kompostowanie odpadów organicznych jest celowo poprzedzane fazą wstępnego 

rozkładu anaerobowego w celu, na przykład, zmniejszenia emitowanego odoru. Jeśli po-

wstały w tym czasie gaz nie zostanie odpowiednio przechwycony, doprowadzi to do emisji 

CH4 do atmosfery. Emisje CH4 powstałe przy tego typu zamierzonej wstępnej obróbce bez-

tlenowej wydają się potencjalnie ważne, jednak jak dotychczas nie zostały zbadane. 

 

Całkiem prawdopodobne jest, że stosowanie kompostu na gruntach rolniczych jest w kon-

tekście emisji CH4 neutralne; nie zostało to jednak naukowo potwierdzone. Brakuje literatu-

ry i danych na temat sposobu, w jaki użycie kompostu w rolnictwie wpływa na przepływ 

CH4 między glebą a atmosferą (ADEME, 2005). 

 

N2O jest generowany bezpośrednio w procesach kompostowania (na ilości silnie wpływa 

stosunek C/N), ale również w biofiltrach, których używa się czasem do oczyszczania stru-

mienia gazów odlotowych z innych komponentów (patrz, na przykład, Cuhls i Mähl, 2008). 

Przy kompostowaniu bioodpadów emisje N2O mieszczą się w przedziale 0,002-0,05 kg 

ekwiwalentu CO2/kg wejściowej materii suchej (wartość typowa: 0,02 kg ekwiwalentu 

CO2). Przy odpadach z gospodarstw domowych zakres wynosi 0,005 do 0,125 kg ekwiwa-

lentu CO2/kg wejściowej suchej materii (wartość typowa: 0,1 kg ekwiwalentu CO2) (ADE-

ME, 2005). Europejska Sieć Kompostowa również odnotowuje wartości o tej samej rozpię-

tości. 

 

Użycie kompostu jako nawozu organicznego może w pewnym stopniu zmniejszyć emisje 

N2O związane z użyciem mineralnych nawozów azotowych. Ten wpływ nie został jednak 

jeszcze w wiarygodny sposób obliczony. 

 

Liczby związane z emisjami gazów cieplarnianych innych niż CO2 (tj. CH4 i N2O) opierają 

się generalnie na ograniczonej ilości pomiarów, które nie są w pełni reprezentatywne. 

 

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Europejską Sieć Kompostową emisje powsta-

jące podczas kompostowania stanowią od 0,01 do 0,06% ogólnej puli gazów cieplarnianych 

produkowanych w państwach UE. 

 

2.8.1.4 Odcieki 

 

Niektóre systemy kompostowania recyrkulują odcieki w procesie, inne zaś w miarę potrzeb 

albo przetwarzają resztki płynne, albo zrzucają je bezpośrednio do układu kanalizacyjnego. 

Z powodu zachodzącego parowania kompostowanie często wymaga dodawania wody. 

Można przypuścić, że w dobrze zarządzanych procesach kompostowania wpływy środowi-

skowe są marginalne. Nie istnieją spójne dane dotyczące ilości i składów odcieków, które 

uwzględniałyby jednocześnie różnorodność działających kompostowni. 
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2.8.1.5 Kwestie związane z glebą 

 

Stosowanie kompostu zmienia chemiczne, fizyczne i biologiczne własności gleby. Parame-

try, które podlegają zmianom to: zawartość i dostępność roślinnych składników odżyw-

czych, glebowa materia organiczna, pH, wielkość wymiany jonowej, zdolność do chelato-

wania i buforowania, gęstość, struktura, gospodarka wodna, bioróżnorodność i aktywność 

biologiczna. Komposty stają się częścią humusu glebowego i w długotrwały sposób oddzia-

łują na właściwości gleby. Sposoby oddziaływania kompostu na gleby są bardzo złożone, 

ich pełne poznanie zajmie jeszcze wiele lat; istnieje jednak powszechna zgodność co do te-

go, że długofalowe skutki stosowania kompostu będą korzystne dla płodności gleb, pod wa-

runkiem, że używany kompost będzie miał zapewnioną wysoką jakość i będzie stosowany z 

uwzględnieniem dobrych praktyk rolniczych. 

 

Jednocześnie, użycie kompostu w glebie jako nawozu organicznego lub ulepszacza gleby 

pociąga za sobą różnorodne implikacje środowiskowe. W przypadku stosowania kompostu 

w glebie, zawarte w nim składniki chemiczne przenikają do gleby. W kontekście wpływu 

negatywnego pod uwagę należy wziąć zwłaszcza metale ciężkie i organiczne substancje 

zanieczyszczające. 

 

Zawartość metali ciężkich w kompoście została dość dobrze zbadana i podlega kontroli 

podczas stosowania kompostu. Zawartość ta uzależniona jest od materiałów wejściowych w 

procesie kompostowania. Poza naturalnym wzrostem ilości metali ciężkich spowodowanym 

utratą wody i materii organicznej, proces kompostowania sam w sobie ma bardzo mały 

wpływ na zawartość metali ciężkich. Rozdział 3 przedstawia obszernie zawartość metali 

ciężkich w kompoście i materiałach przefermentowanych w oparciu o dane ekspertów, lite-

raturę oraz dane uzyskane w trakcie kampanii próbkowania i analiz JRC. Okazuje się, że 

niektóre technologie kompostowania/fermentowania lub materiały wejściowe mogą wiązać 

się z większym prawdopodobieństwem osiągania pewnych wartości granicznych niż inne 

technologie. Niemniej jednak w każdej kategorii kompostu czy fermentatu można natknąć 

się zarówno na materiały o bardzo niskiej, jak też o wysokiej jakości. Pokazuje to, że użycie 

konkretnej technologii nie jest ani wystarczającą gwarancją, ani też przeszkodą nie do poko-

nania, aby uzyskać odpowiednią jakość kompostu oraz że monitoring materiałów wejścio-

wych, procesów i jakości produktu to sprawa najwyższej wagi. 

 

Metale ciężkie są toksyczne bezpośrednio dla roślin, ale także poprzez łańcuch pokarmowy 

docierają do ludzi. To, co dzieje się z metalami ciężkimi, jest wysoce uzależnione od miej-

sca, jak i od szeregu innych czynników, takich jak charakterystyka uprawy oraz typ i pH 

gleby. Powtarzające się aplikacje kompostu do gleby mogą prowadzić do akumulacji metali 

ciężkich, których długotrwały wpływ nie został do końca poznany. Ostatnie przeglądy ist-

niejącej literatury naukowej (Smith, 2009) wykazują, że opisane zostały tylko pozytywne 

wpływy stosowania kompostu na stan mikrobiologiczny i płodność gleb. Akumulacja metali 

ciężkich jest jednak zależna od ważnych różnic lokalnych (ogólne koncentracje tła general-

nie wzrastają), możliwości tych metali w zakresie przedostawania się do wód gruntowych i 

poboru przez rośliny oraz konsekwencji, jakie niesie ich obecność w łańcuchu pokarmo-

wym. Niektóre metale, jak cynk, miedź i nikiel są pierwiastkami śladowymi pełniącymi 

ważną rolę we wzroście roślin, o ile ich ilość nie jest zbyt wysoka. 

 

Wciąż niewiele wiadomo na temat zawartości, losu i oddziaływania organicznych substancji 

zanieczyszczających w kompoście. Mogą być one wprowadzane do kompostu wraz z mate-

riałami wejściowymi i, do pewnego stopnia, mogą być generowane przez sam proces kom-
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postowania. Z drugiej strony, mamy także do czynienia z ich degradacją. Kompostowanie 

jednak prawie w ogóle nie usuwa trwałych organicznych substancji zanieczyszczających 

(POP - persistent organic pollutants). Wykazano, na przykład, że niektóre policykliczne wę-

glowodory aromatyczne (PAH - policyclic aromatic hydrocarbons) niemalże nie rozkładały 

się w trakcie kompostowania, a są przecież istotne z ekotoksykologicznego punktu widze-

nia, kiedy dostaną się do gleby (Kupper i in., 2006). Kluge przeprowadził eksperymenty na 

kompostach o potwierdzonej jakości w Niemczech, które wykazały, iż ich regularne aplika-

cje do gleby nie prowadziły do akumulacji organicznych substancji zanieczyszczających 

(włączywszy PCB (
26

), PCDD/F (
27

) i PAH) (Kluge i in., 2008). Umlauf (Umlauf i in., 2011) 

opisuje z kolei długoterminowy eksperyment przeprowadzony na działce testowej w Mec-

kenheim w Niemczech na glebie, na której stosowano nawóz mineralny, obornik z gospo-

darstwa rolniczego, osad ściekowy i kompost. Próbki pobrane po blisko 40 latach dowiodły, 

że nawożenie osadem ściekowym i kompostem pozyskanym z różnych źródeł doprowadziło 

do znacznej akumulacji PCDD/F i PCB w glebie, mimo że poziomy koncentracji tych sub-

stancji we wszystkich przypadkach nie przekroczyły wytycznych ustalonych dla gruntów 

uprawnych w Niemczech. 

 

Mało wiadomo na temat długotrwałych skutków obecności w glebie zanieczyszczeń fizycz-

nych, czasem dość myląco określanych jako "biernych". Cząsteczki metalu mogą ulegać 

reakcjom redoks i rozpuszczania, zaś plastiki mogą się rozkładać, uwalniając przy tym do-

datki. Szkło rozkłada się ekstremalnie powoli, ale mogą wydostawać się z niego metale takie 

jak ołów i kadm. Rozmiar wszystkich zanieczyszczeń fizycznych redukuje się poprzez dzia-

łanie czynników pogodowych oraz mechaniczną obróbkę gruntu. Powstałe w ten sposób 

mikrocząsteczki mogą zostać wchłonięte przez faunę glebową i tak zostać włączone do łań-

cucha pokarmowego. 

 

 Nie jest do końca pewne, jaka jest dokładna skala i natura ryzyka przy stosowaniu kompo-

stu na glebach, głównie dlatego, że jakość materiałów wejściowych używanych w produkcji 

kompostu jest bardzo różna. W rezultacie nawet różne partie kompostu produkowane w tym 

samym zakładzie mogą się różnić między sobą, nie wspominając już o partiach produkowa-

nych przez różne kompostownie. Wreszcie, jest jeszcze wiele niewiadomych, jeśli chodzi o 

to, co właściwie dzieje się z kompostem i jego składnikami po zastosowaniu. 

 

Ograniczony zakres wiedzy znajduje swoje odzwierciedlenie w opinii Komisji Naukowej 

d/s Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE - Scientific Committee on Toxici-

ty, Ecotoxicity and the Envirnment; z dnia 8 stycznia 2004 roku) wyrażonej w raporcie pt. 

"Metale ciężkie i związki organiczne pochodzące z odpadów użytych jako nawozy orga-

niczne" (Amlinger i in., 2004). Badanie to zostało zlecone przez Dyrektoriat Generalny ds. 

Środowiska w ramach prac związanych z możliwymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi 

biologicznej obróbki odpadów biodegradowalnych. SCTEE dochodzi do wniosku, że bada-

nie nie dostarczyło wystarczającej naukowej bazy do tego, by Komisja była w stanie zapro-

ponować odpowiednie poziomy progowe dla zanieczyszczeń w kompoście. Dotychczas, 

zdaje się, nie zostały opublikowane żadne inne studia lub wyniki, które mogłyby dostarczyć 

typowo naukowej podstawy do użytku w Europie. Kluczową sprawą wciąż jest ustalenie 

bezpiecznych poziomów metali ciężkich w glebie uwzględniających toksyczność i ekotok-

syczność w odniesieniu do ludzi. 

 

                                                           
26

 polichlorowane bifenyle 
27 polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany 
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2.8.1.6 Kwestie higieniczne i ryzyko urazów 

 

Z higienicznego punktu widzenia stosowanie kompostu jest ryzykowne, chyba że produkcja 

kompostu podlega odpowiedniej kontroli. Jest tak dlatego, że odpady biologiczne użyte do 

produkcji kompostu mogą zawierać różne typy patogenów, na przykład bakterie, wirusy, 

grzyby, pasożyty i priony (przynajmniej teoretycznie). W kompoście znaleźć można rów-

nież chwasty i żywotne diaspory roślinne, które mogą przyczynić się do zwiększonego 

wzrostu chwastów na terenie objętym jego stosowaniem. Obecność patogenów w materia-

łach wejściowych uzależniona jest od ich pochodzenia, przechowywania i wstępnej obróbki. 

Jeśli w procesie kompostowania nie zostaną zachowane wymagane warunki pozwalające 

zredukować lub nawet wyeliminować patogeny, patogeny te mogą być wciąż obecne w 

kompoście i, w najgorszym przypadku, ilość niektórych z nich może się zwiększyć w trakcie 

kompostowania. Po zastosowaniu na gruntach, patogeny mogą dalej przenosić się na zwie-

rzęta, rośliny oraz ludzi, co stwarza poważne problemy dla kontroli chorób ludzi i roślin. 

Szczególne środki ostrożności należy podjąć przy wypasie zwierząt, a także przy produkcji 

sałatek i przetwarzaniu warzyw i owoców przeznaczonych do spożycia na surowo, które 

rosną blisko ziemi. 

 

Głównymi sposobami kontroli zanieczyszczenia kompostu patogenami są oddzielenie 

szczególnie ryzykownych materiałów od wsadu kompostowego oraz upewnienie się, że 

wszystkie materiały w procesie kompostowania są objęte profilami czasowo-

temperaturowymi mającymi na celu zabicie patogenów (sanityzacja) albo zredukowanie ich 

liczebności do takiego poziomu, który nie stwarza zagrożenia. 

 

Nieczystości makroskopowe w kompoście (głównie plastik, szkło i obiekty metalowe) nie 

tylko zmniejszają wartość estetyczną gruntu, ale także podnoszą ryzyko wypadków, takich 

jak urazy odnoszone przez pracowników podczas czynności wykonywanych z kompostem 

zawierającym fragmenty szkła. 

 

Jeśli kompost używany jest jako składnik podłoży hodowlanych, szczególnego znaczenia 

nabierają aspekty zdrowotne i bezpieczeństwo, ponieważ pracownicy mają z tymi materia-

łami bardzo duży kontakt. Makroskopowe fragmenty szkła muszą zostać całkowicie wyeli-

minowane. 

 

2.8.1.7 Pozytywny wpływ na środowisko 

 

Użycie kompostu jako nawozu organicznego może w pewnym stopniu zastąpić użycie na-

wozów mineralnych. Jest to bardziej prawdziwe w przypadku potasu i fosforanu niż w przy-

padku azotu, gdyż azot zawarty w materii organicznej kompostu jest przez rośliny przyswa-

jany bardzo powoli. Jeśli kompostu używa się po to, by ograniczyć użycie nawozów mine-

ralnych, unika się niektórych negatywnych skutków produkcji nawozów. Są to emisje ga-

zów cieplarnianych (N2O i emisje energetyczne) oraz skutki ekstrakcji fosforanu. Użycie 

kompostu w dłuższych okresach czasu i jednoczesne mniejsze użycie nawozów mineralnych 

zmniejsza ilość wyciekającego azotanu. 

 

Humus produkowany z kompostu zwiększa ilość materii organicznej w glebie i przez dłuż-

szy czas przetrzymuje część obecnego w kompoście węgla z biomasy. Węgiel ten można 

uznać za zasekwestrowany z atmosfery, co przeciwdziała zjawisku globalnego ocieplenia. 
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Pozostałe potencjalne pozytywne skutki środowiskowe przypisywane kompostowi to: 

 

 zmniejszona erozja glebowa; 

 zmniejszona potrzeba stosowania pestycydów wynikająca z faktu, że wysokiej jako-

ści kompost może być pomocny w kontroli chorób roślin; 

 lepsza retencja wodna, dzięki której zmniejsza się potrzeba irygacji i związane z nią 

ryzyko występowania powodzi; 

 ulepszona struktura gleby, dzięki której nie jest wymagane użycie dużej ilości ma-

szyn rolniczych, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. 

 

Kiedy kompost może być użyty zamiast torfu w podłożach hodowlanych, potencjał global-

nego ocieplenia spada, głównie dlatego, że w obecności tlenu torf dość szybko rozpoczyna 

długotrwały cykl rozkładu uwalniającego CO2. Zastępowanie torfu przyczynia się także do 

ochrony bioróżnorodności oraz wartości krajobrazowych torfowisk i bagien. 

 

2.8.1.8 Wnioski uwzględniające zarządzanie potencjalnymi efektami zdrowotnymi i 

środowiskowymi związanymi z kompostem 

 

Związane z kompostem kwestie zdrowotne i środowiskowe, którymi trzeba zarządzać, moż-

na podzielić na trzy główne grupy. 

 

1. Zmiany klimatyczne 

 

Wybór sposobu obróbki i zarządzanie gnijącą frakcją MSW ma niebagatelny wpływ na emi-

sje gazów cieplarnianych w UE. Dyrektywa Składowiskowa wymaga w tym względzie, by 

dla odpadów biologicznych wybierać inne rozwiązania niż składowanie. Z zasady, kompo-

stowanie jest tu dobrą alternatywną drogą odzysku. Najlepsze dla środowiska opcje obróbki 

muszą być ocenione dla każdego pojedynczego przypadku; w tym celu JRC i Dyrektoriat 

Generalny ds. Środowiska przygotowały wytyczne dla pełnego cyklu zarządzania frakcją 

organiczną komunalnych odpadów mieszanych, których ostateczny szkic znajduje się obec-

nie w fazie oceny. Najważniejsze czynniki wpływające na wysoką skuteczność komposto-

wania w kontekście emisji gazów cieplarnianych to minimalizacja emisji metanu i N2O pod-

czas procesu, obróbki wstępnej i przechowywania. 

 

2. Lokalne oddziaływanie na zdrowie i środowisko oraz ryzyko występujące na terenie 

kompostowni, jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Odory, emisje gazowe, wycieki i patogeny w bioaerozolach to zjawiska nieodłącznie zwią-

zane z kompostowaniem, które mogą mieć wpływ na lokalne środowisko, a także na zdro-

wie i dobre samopoczucie pracowników i mieszkańców. Pozwolenia wydawane kompo-

stowniom coraz bardziej adekwatnie odnoszą się do tych właśnie kwestii, a niektóre państwa 

członkowskie opracowały wytyczne dotyczące najbardziej zaawansowanych technik, które 

ułatwiają radzenie sobie z tego typu problemami. Kompostownie o dziennej mocy ponad 75 

ton, a także fermentownie o dziennej mocy wynoszącej co najmniej 100 ton ujęte są w dy-

rektywie w sprawie emisji przemysłowych
28

. 

                                                           
28

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY 2010/75/UE z dnia 24  listopada 2010  r. w 

sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i  ich kontrola) (OJ L 334 

17.12.2010, s. 17) 



79 
  

 

3. Ochrona gleby, środowiska i zdrowia przy stosowaniu kompostu, zwłaszcza na gruntach 

 

Ten aspekt jest niezwykle złożony, albowiem wymaga znalezienia kompromisu pomiędzy 

dobroczynnymi skutkami kompostu a związanym z nim środowiskowym i zdrowotnym ry-

zykiem wynikającym z wprowadzania do gleby materiału wytworzonego z odpadów, które 

potencjalnie zawierają wiele związków chemicznych (w tym metale ciężkie i potencjalne 

organiczne substancje skażające) i odczynników biologicznych. To, czy korzyści przeważają 

nad ryzykiem zależy od jakości kompostu i lokalnych warunków, w jakich jest on stosowa-

ny. Złożoność zwiększa jeszcze fakt niekompletności wiedzy dotyczącej właściwości i 

funkcji gleby oraz interakcji zachodzących między glebą a kompostem i jego składnikami. 

Mimo to, powszechnie uważa się, że kompost o zapewnionej jakości zawierający stosunko-

wo małe ilości organicznych substancji zanieczyszczających stosowany z zachowaniem do-

brych praktyk rolniczych pozwala na osiągnięcie długotrwałych korzyści dla systemu gle-

bowo-roślinnego, które są znacznie większe niż ryzyko i potencjalne negatywne oddziały-

wania. 

 

Państwa członkowskie, w których użycie kompostu odgrywa znaczącą rolę zwykle wprowa-

dziły już w życie regulacje pozwalające na zagwarantowanie pozytywnego bilansu z 

uwzględnieniem konkretnej sytuacji krajowej. W zależności od kraju czy regionu, użycie 

kompostu regulowane jest przez prawo w zakresie ochrony glebowej, nawozów i odpadów 

lub ich kombinację. Jeśli wdrożenie europejskiego systemu end-od-waste zmieni odpadowy 

status kompostu w państwach członkowskich, wówczas może to wpłynąć na system reguł 

mających zastosowanie do użycia kompostu na gruntach. To z kolei będzie miało wpływ na 

odpowiadające poziomy ochrony gleby, zdrowia i środowiska. 

 

2.8.2 Środowiskowe i zdrowotne oddziaływania fermentatu 

2.8.2.1 Wprowadzenie 

Dane dotyczące oddziaływania fermentacji beztlenowej i produkcji fermentatu na zdrowie i 

środowisko są w porównaniu do danych dostępnych dla kompostu raczej ograniczone. Pod-

stawową różnicą między kompostowaniem a fermentacją beztlenową jest odpowiednio 

obecność i nieobecność tlenu w procesie, co generuje odmienne emisje. Emisje te w kompo-

stowaniu składają się głównie z CO2, zaś w fermentacji anaerobowej największe znaczenie 

ma formujący się w trakcie procesu CH4. Stąd tak ważne jest zdanie sobie sprawy, że należy 

unikać powstawania wszelkich wycieków w procesie fermentacji, ponieważ potencjał gazu 

cieplarnianego metanu jest ponaddwudziestokrotnie wyższy niż dwutlenku węgla. Emisje 

gazowe są więc największym zmartwieniem instalacji służących do fermentacji beztleno-

wej. 

 

2.8.2.2 Emisje gazowe w procesie fermentacji 

Enviros Consulting przeprowadziło w 2004 roku w Wielkiej Brytanii badanie zlecone przez 

brytyjską Kancelarię Wicepremiera (Enviros Consulting, 2004), którego celem było zbada-

nie kwestii, jakie koniecznie należy wziąć pod uwagę podczas planowania nowo budowa-

nych instalacji zarządzających MSW oraz ich wpływu. Dla fermentacji beztlenowej sporzą-

dzono listę następujących problemów (między innymi): publikowane dane dotyczące emisji 

do powietrza w zakładach fermentacji anaerobowej są bardzo skąpe, natomiast szacowane 

emisje oparte są na jednym studium. Pierwsze wnioski wynikające z analizy danych są takie, 

że emisje w fermentowniach są niskie w porównaniu z tymi, jakie powstają przy innych 
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opcjach unieszkodliwiania odpadów. Jako że proces fermentacji beztlenowej jest sam w 

sobie zamknięty, emisje do powietrza powinny był łatwe do kontrolowania. Jednakże z po-

wodu tego, że biogaz w zbiorniku znajduje się pod ciśnieniem pozytywnym, mogą powsta-

wać pewne emisje ulotne. 

 

Oprócz tego, istnieje także możliwość uwolnienia się bioaerozoli, głównie w trakcie przyj-

mowania wsadu i ewentualnego napowietrzania fermentatu w trakcie aplikacji. Oddzielona 

od fermentatu frakcja odwodniona powinna być przechowywana w taki sposób, by zapobiec 

emisjom metanu (Lukehurst i in., 2010). 

 

W 2010 roku Holandia wprowadziła czynniki emisji do kalkulacji dokonywanych w ramach 

krajowego raportu inwentaryzacyjnego. Czynniki te odnoszą się do zbieranych selektywnie 

odpadów owocowych, warzywnych i ogrodowych pochodzących z gospodarstw domowych. 

Czynniki emisji określono na podstawie badania, które wykazało duże rozbieżności między 

czynnikami emisji zawartymi w krajowych raportach inwentaryzacyjnych z kilku krajów. 

Czynniki emisji dla fermentacji wynoszą 1100 g CH4/tonę materiału wejściowego, 2,3 g 

NH3/tonę materiału wejściowego, 46 g N2O/tonę materiału wejściowego, 180 g NOX/tonę 

materiału wejściowego i 10,7 g SO2/tonę materiału wejściowego. Liczby te porównywalne 

są z czynnikami emisji dla kompostowania, które wynoszą 750 g CH4/tonę materiału wej-

ściowego, 200 g NH3/tonę materiału wejściowego i 96 g N2O/tonę materiału wejściowego. 

 

Jednocześnie Europejskie Stowarzyszenie Biogazu twierdzi, że fermentacja anaerobowa 

oferuje korzyści w postaci redukcji emisji poprzez uniknięcie emisji powstających w trakcie 

otwartego przechowywania np. obornika czy składowania niestabilnej materii organicznej. 

 

Z informacji otrzymanych z Belgii wynika, że w fermentowni posiadającej system QAS 

usuwanie fermentatu odbywa się raczej w na wpół ciągły sposób, więc do środowiska prze-

dostają się tylko niewielkie ilości biogazu. Nawet jeśli maksimum fermentacji nie zostaje 

osiągnięte w danym momencie, wyjmowanie fermentatu nie prowadzi do natychmiastowej 

produkcji metanu. Podczas gdy fermentat jest studzony, proces fermentacji zostaje przerwa-

ny (podobnie jak ma to miejsce w przypadku przechowywania obornika w zbiorniku na gno-

jówkę). Także wówczas, gdy oddzielona frakcja włóknista lub odwodniony fermentat są 

napowietrzane, nie nastąpi dalsze wydzielanie się metanu, a zamiast niego powstanie CO2, 

który w kontekście emisji ma dużo mniejszy wpływ na środowisko. 

 

Jak podaje studium niemieckiego Ministerstwa Środowiska (Bundesministerium, 2008) 

prawidłowo przeprowadzona fermentacja anaerobowa wiąże się z mniejszymi emisjami ga-

zów cieplarnianych, mimo że w zakładzie pewne małe emisje mogą wystąpić. 

 

2.8.2.3 Inne emisje w procesie fermentacji 

 

 Pył/odór 

Jedną z głównych kwestii rozpatrywanych podczas planowania rozpoczęcia fermentacji 

anaerobowej jest generowanie odorów. Zakłady przetwarzające jakiekolwiek odpady mie-

szane czy odpady gnijące generują odory, które mogą być sporym problemem, zwłaszcza 

wówczas, gdy odpady rozkładają się w niekontrolowanych warunkach aerobowych, bo, na 

przykład, są źle przechowywane. Jednak dzięki temu, że proces fermentacji beztlenowej jest 

zamknięty i kontrolowany, potencjalne wydzielanie odorów jest znacznie zredukowane. Pył 

powstaje czasem wtedy, gdy odpady są ładowane i rozładowywane, a także wtedy, gdy od-
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pady znajdują się na kołach pojazdów jadących na place manewrowe. Fermentat może być 

wprowadzany do gleby w celu zmniejszenia emisji odorów i amoniaku (Lukehurst i in., 

2010). Co więcej, jak podaje Lukehurst i in. (2010), proces fermentacji anaerobowej sprzyja 

redukcji lotnych kwasów tłuszczowych, dzięki czemu również zmniejsza się wydzielanie 

przykrych odorów typowych dla wielu zawiesin, a zwłaszcza obornika. 

 

 Hałas/wibracje 

Hałas i wibracje związane z fermentacją beztlenową są podobne, co w przypadku innych 

zakładów przetwarzających odpady. Czynności procesowe ze swej natury nie są głośne, 

jednak manewry pojazdów związane z załadunkiem i rozładunkiem, a także praca silników i 

pomp są potencjalnymi źródłami hałasu. 

 

 Zasoby wodne 

Jeśli płynny fermentat uzyskany w trakcie fazy oddzielania nie może być użyty jako nawóz, 

gdyż np. zawiera zbyt wysokie stężenia metali ciężkich, wówczas powstają ścieki. Można je 

zrzucić do systemu kanalizacyjnego, ale jeśli poziom zanieczyszczeń jest wyższy niż do-

puszczalny przez przedsiębiorstwa wodne, konieczne może okazać się oczyszczanie na 

miejscu w zakładzie. 

 

2.8.2.4 Emisje i wycieki powstałe przy używaniu fermentatu 

Lukehurst i in. (2010) zauważa, że kiedy fermentat używany jest na powierzchni, po zasto-

sowaniu ulotni się pewna część amoniaku. W rezultacie zmniejszy się procent unieszkodli-

wiony. Dlatego istotne jest, by zminimalizować powierzchnię, na której fermentat ma kon-

takt z powietrzem, aby zapobiec ulatnianiu się amoniaku. Można tego dokonać używając 

różnych metod aplikacji i/lub przez bezpośrednie włączenie do wierzchniej warstwy glebo-

wej. Spodziewany procent zutylizowanego azotu jest wyższy dla fermentatu niż dla zawie-

sin; większy jest wiosną niż latem; zwiększa się przy iniekcjach, mniejszy jest dla rozdziela-

czy precyzyjnych. 

 

Lukehurst twierdzi dalej, że stosowanie fermentatu lub jakiegokolwiek innego nawozu 

uprawowego w czasie zmniejszonego poboru przez rośliny (np. jesienią i zimą) może do-

prowadzić do przenikania składników odżywczych do wód powierzchniowych i gruntowych 

(np. N i P). Fermentat musi być więc w tym czasie przechowywany. Próby polowe przepro-

wadzone w trakcie dwóch lat w ramach programu oceny technologii uruchomionego przez 

rząd Kanady nie wykazały znaczącego wzrostu wycieku N z fermentatu (w porównaniu z 

wyciekami z nieprzetworzonej krowiej gnojowicy) po zastosowaniu na wiosnę. Przeciwnie, 

aplikacje jesienne niemalże podwoiły ilość N wyciekającego wraz z wodami drenażowymi. 

Prawdopodobieństwo i rozmiar wycieku składników odżywczych są wyższe na glebach 

piaszczystych charakteryzujących się słabą retencją wodną. Problem można jednak zmini-

malizować poprzez niestosowanie fermentatu (lub innego nawozu) w okresach niskiego po-

boru roślinnego i dużych opadów deszczu. Dlatego istotne jest, by znać skład nawozowy 

fermentatu, a także wiedzieć, jaka metoda aplikacji będzie najlepsza dla wzrastających 

upraw. Stosowanie fermentatu i innych nawozów musi odpowiadać zapotrzebowaniu upraw 

na składniki odżywcze, co przyczyni się do zmniejszonego wyciekania i wymywania. 

 

Badanie WRAP pokazuje, że emisje z lotnej degradacji metanowej i tlenowej, a także emisje 

podtlenku azotu (N2O) są podobne dla odpadów i resztek stosowanych na gruntach. 
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✓ 

― 

✗ 

2.8.2.5 Kwestie higieniczne związane z fermentacją beztlenową 

Ogólnie rzecz biorąc, w fermentacji anaerobowej następuje higienizacja materiału wejścio-

wego. Lakehurst i in. (2010) mówi o następujących zaletach fermentacji beztlenowej: 

 bardzo efektywne obniżanie ilości patogenów takich jak jaja robaków żołądkowo-

jelitowych, bakterie i wirusy
29

; 

 redukcja patogenów roślinnych i zniszczenie spor; 

 redukcja nasion chwastów. 

 

Niemieckie Ministerstwo Środowiska twierdzi jednak, że patogeny roślinne takie jak wirus 

mozaiki tytoniu wcale nie muszą być skutecznie zwalczane w trakcie procesu fermentacji 

beztlenowej. Zaleca się nie stosować fermentatu przy niektórych uprawach, takich jak tytoń 

czy pomidory lub podobne podatne rośliny zwykle uprawiane w szklarniach. 

 

2.8.2.6 Wnioski uwzględniające wpływy środowiskowe fermentacji anaerobowej 

Konsorcjum złożone z Enviros Consulting, Uniwersytetu w Birmingham i DEFRA opubli-

kowało "Ocenę zdrowotnych i środowiskowych skutków zarządzania odpadami: komunalne 

odpady mieszane i odpady podobne" (DEFRA, 2011). Rysunek 4. przedstawia skutki śro-

dowiskowe z podziałem na szereg opcji zarządzania MSW. Ze studium wynika, iż fermen-

tacja beztlenowa, przy jej dobrym przeprowadzeniu, nie jest dużym obciążeniem dla środo-

wiska, a nawet działa korzystnie na florę/faunę i gleby. 

 
Działanie Hałas Odór Pył Flo-

ra/fauna 

Gleby Prze-

pływ / 

jakość 

wody 

Jakość 

powie-

trza 

Klimat Uszko-

dzenia 

budyn-

ków 

Zakład sortowania 

materiałów 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗✗ ✗✗ ― ― 

Kompostowanie ✗✗ ✗✗✗ ✗✗ ✓ ✗ ✓ ✗✗ ✗✗✗ ✗ ― 

Obróbka mecha-

niczno-biologiczna 

✗✗ ✗✗✗ ✗✗ ― ― ✗✗ ✗✗ ✗ ✗ 

Fermentacja bez-

tlenowa 

✗✗ ✗✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗✗ ✗✗ ✗ ✗ 

Gazyfikacja 

/piroliza 

✗✗ ✗✗ ✗✗ ― ― ― ✗✗ ✗ ✗ 

Spalanie z wstęp-

nym sortowaniem 

✗✗ ✗✗ ✗✗✗ ✗✗ ✗✗ ✗✗ ✗✗✗ ✗ ✗ 

Spalanie ✗✗ ✗✗ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗ ✗ 

Składowanie ✗✗✗ ✗✗✗ ✗✗ ✗✗✗ ✓ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗✗✗ ✗✗✗✗ ✗ 

Stacje przeładun-

kowe odpadów 

✗✗ ✗✗✗ ✗ ― ― ✗✗ ✗ ✓ ― 

 

Kategoria  Znaczenie 

 

  Korzyść bezpośrednia bądź pośrednia 

  Brak efektu 

  Raczej bez znaczenia 

                                                           
29

 Badanie zlecone przez flamandzki OVAM wykazało, że zmniejszenie ilości patogenów następuje w trakcie 

rozkładu termofilnego, ale nie w trakcie rozkładu mezofilowego. 
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  Potencjalnie znaczący wpływ w niektórych przypadkach, ale dający się  

  kontrolować  

   

  Wpływ zwykle da się kontrolować, ale stanowi problem w zakładach, których 

  projekt, inżynieria czy działanie nie są zgodne z najlepszymi praktykami 

   

  Problem we wszystkich zakładach 

Rysunek 4: Podsumowanie kluczowych problemów dla szeregu sposobów zarządzania MSW 

(DEFRA, 2011) 

 

Dane ogólnie nie wskazują na żadne poważne zagrożenia płynące z oddziaływania zarzą-

dzania MSW na zdrowie, szczególnie przy fermentacji beztlenowej. 

 

Jak pokazano na rysunku 4, fermentacja beztlenowa wiąże się z kilkoma głównymi korzy-

ściami dla środowiska. Lukehurst i in. (2010) wymienia pozytywne efekty fermentacji anae-

robowej: 

 

 biogaz produkowany poprzez fermentację beztlenową jest źródłem energii odna-

wialnej; 

 fermentat to bardzo wartościowy bionawóz, który może częściowo zastąpić nawozy 

mineralne; 

 fermentacja zmniejsza emisje gazów cieplarnianych wynikających z otwartego prze-

chowywania obornika; 

 fermentacja to wysoce skuteczna metoda recyklingu zasobów. 

 

 

 

  

✗✗ 

✗✗✗ 

✗✗✗✗ 



84 
  

3  Występowanie substancji skażających w kompoście i  fermen-

tacie 

3.1 Wprowadzenie 

Od samego początku badania prowadzone były szeroko zakrojone dyskusje na temat kwali-

fikacji pewnych materiałów kompostowych/przefermentowanych w kontekście unijnego 

statusu end-of-waste. Eksperci TGR byli wyraźnie podzieleni, jeśli chodzi o odpowiedniość 

materiałów kompostowych/fermentatu opartych na osadach ściekowych i frakcji organicznej 

pochodzącej z obróbki mechaniczno-biologicznej (MBT) komunalnych odpadów miesza-

nych. 

 

Mimo że kilkunastu ekspertów poparło swoje tezy danymi technicznymi, dyskusje TGR nie 

doprowadziły do uzgodnienia jednego punktu widzenia. Krytyka zaprezentowanych da-

nych, czy to pochodzących z literatury naukowej, czy też dostarczonych bezpośrednio przez 

ekspertów, była następująca: 

 metody pobierania próbek i pomiarów mogą być różne w różnych badaniach i dlate-

go dane nie mogą być w pełni porównywalne (np. analiza zanieczyszczeń fizycznych 

poprzez selekcję optyczną lub metodę utleniania); 

 dane pomiarowe mogą być przestarzałe i nieistotne w świetle najnowszej technologii 

(np. dla instalacji w fazie początkowej); 

 dane pomiarowe mogą dotyczyć tylko jednego typu kompostu lub fermentatu lub 

tylko konkretnego obszaru (np. jednego państwa członkowskiego); 

 zestawy danych są zbyt małe (np. mniejsze niż 10 próbek); 

 liczba mierzonych parametrów może być ograniczona i w związku z tym dane mogą 

przedstawiać niekompletny obraz jakości pewnych materiałów (np. dane są dostępne 

tylko dla metali ciężkich, ale nie dla organicznych substancji zanieczyszczających). 

 

Co więcej, istniejące źródła informacji wykazywały daleko idące rozbieżności pomiędzy 

dostępnymi danymi dla organicznych i nieorganicznych substancji zanieczyszczających 

w różnych typach kompostu i fermentatu. Brak naukowych danych dotyczących organicz-

nych substancji zanieczyszczających może mieć szereg różnych przyczyn. Niektórzy eks-

perci sugerowali, że organiczne substancje zanieczyszczające mają małe znaczenie dla kom-

postu/fermentatu ze względu na charakter użytych materiałów wejściowych, zwłaszcza jeśli 

są to segregowane bioodpady i odpady zielone, które czasami ujmowane są w prawodaw-

stwie krajowym jako niewymagające badania pod kątem takich właśnie substancji zanie-

czyszczających. Inni eksperci twierdzili, że rozwój analiz chemicznych w zakresie detekcji 

poziomów śladowych organicznych substancji zanieczyszczających w połączeniu z rosnącą 

świadomością ich możliwych skutków czyni je dość istotnym tematem do dyskusji. Stoi to 

w jawnej sprzeczności z ugruntowaną wiedzą na temat metali ciężkich i zanieczyszczeń fi-

zycznych. 

 

W rezultacie rozmów prowadzonych przez TGR okazało się, że proces decyzyjny w sprawie 

kryteriów utraty statusu odpadu musi być poparty najnowszymi i wiarygodnymi danymi 

dotyczącymi poziomów organicznych i nieorganicznych substancji zanieczyszczających w 

różnych typach kompostu i fermentatu. Dlatego też eksperci TGR ustalili, że dostępne i zna-

czące dane naukowe powinny zostać zrewidowane i uzupełnione niezależnymi danymi wy-

generowanymi w trakcie paneuropejskiego prowadzonego wspólnie badania przesiewowe-

go. Takie badanie składające się z analizy dużych serii próbek kompostu i fermentatu w naj-
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lepszy możliwy standaryzowany sposób zostało przeprowadzone w okresie od maja do 

grudnia 2011 roku przez JRC we współpracy z siecią TGR. 

 

Metodologia i wyniki kampanii próbkowania i analiz JRC (JSAC - JRC Sampling and Ana-

lysis Campaign) prezentowane są w dalszej części rozdziału. Dane są następnie omawiane 

na tle relewantnych danych naukowych uzyskanych z literatury bądź dostarczonych przez 

ekspertów. 

 

3.2 Cele kampanii próbkowania i analiz JRC (JSAC) 

Dwoma celami wspólnego badania przesiewowego, zwanego dalej kampanią próbkowania i 

analiz JRC (JSAC), były: 

 

1. Wygenerowanie w ograniczonych ramach czasowych dużych ilości danych anali-

tycznych poprzez jednakową obróbkę i analizę próbek szeregu typów kompostu i 

fermentatu w celu dokonania generalnego przeglądu i oszacowania możliwych od-

chyleń poziomów organicznych substancji zanieczyszczających pomiędzy różnymi 

materiałami kompostowymi/przefermentowanymi oraz technologiami, a także w ich 

obrębie. 

2. Zagwarantowanie jak największej obiektywności oraz uniknięcie stronniczości po-

przez niezapowiedziane kontrole próbek dokonywane przez niezależny zespół zło-

żony wyłącznie z pracowników JRC KE w wybranych zakładach uczestniczących 

we wspólnym badaniu przesiewowym. 

 

Techniczna Grupa Robocza zgodziła się, że wyniki tego badania wraz z istotnymi istnieją-

cymi danymi muszą zostać użyte jako tło przy ustalaniu kryteriów end-of-waste dotyczą-

cych takich kwestii jak np. jakość produktu, materiały wejściowe czy zapewnianie jakości. 

Stąd stanowią one ważną podstawę dla kryteriów end-of-waste proponowanych w niniej-

szym dokumencie. 

 

3.3 Struktura JSAC 

Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (JRC-IES) z siedzibą w Isprze (Włochy) 

był odpowiedzialny za opracowanie warunków badania kompostu i materiałów bioodpado-

wych FATE-COMES opartego na udanych ogólnoeuropejskich kampaniach pomiarowych 

takich jak FATE-EUMORE (wody powierzchniowe), FATE-GROWS (wody gruntowe) i 

FATE-SEES (osady ściekowe i strumienie wypływowe). Powyższe badanie stanowiło pod-

stawę dla obecnego wspólnego badania przesiewowego. 

 

JSAC zorganizowana w ramach roboczych FATE-COMES opiera się na około 120 prób-

kach
30

 nadających się do pomiarów, opisanych pod względem geograficznym i przyporząd-

kowanych do następujących kategorii: 

(a) Kompost wytworzony z segregowanych odpadów organicznych zebranych z gospo-

darstw domowych i podobnych instytucji handlowych, w tym z odpadów ogrodo-

wych i parkowych 

(b) Kompost wytworzony wyłącznie z odpadów ogrodowych i parkowych (kompost zie-

lony) 

                                                           
30

 Początkowo zgłoszono 160 próbek, ale nie wszystkie z nich zostały użyte, albowiem część z nich dotarła 

zbyt późno, niektóre zawierały materiał nieokreślonego typu, inne były zbyt małe itp. 
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(c) Kompost z osadów ściekowych i innych segregowanych odpadów organicznych (np. 

odpadów ogrodowych i parkowych, słomy itp.) 

(d) Kompost wytworzony przy użyciu obróbki mechaniczno-biologicznej komunalnych 

odpadów stałych (uzyskanych z innych niż niebezpieczne odpadów z gospodarstw 

domowych i podobnych odpadów handlowych, przy czym nie stosuje się selektyw-

nej zbiórki bioodpadów w gospodarstwach domowych) 

(e) Fermentaty z segregowanych bioodpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

oraz podobnych instytucji handlowych (frakcje ciekłe i stałe) 

(f) Fermentaty z obornika i segregowanych bioodpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych oraz podobnych instytucji handlowych (frakcje ciekłe i stałe) 

(g) Fermentaty z obornika i upraw energetycznych (frakcje ciekłe i stałe) 

(h) Fermentaty przeznaczone do użytku w rolnictwie wytworzone przy użyciu obróbki 

mechaniczno-biologicznej komunalnych odpadów stałych (uzyskanych z innych niż 

niebezpieczne odpadów z gospodarstw domowych i podobnych odpadów handlo-

wych) 

(i) Pozostałe, mniejsze kategorie. Zalicza się tu kompost z kory lub stabilizowanych od-

padów uzyskanych w trakcie procesów MSB
31

. Dlatego też kategoria ta nie obejmu-

je kompostu lub fermentatu, którym nadaje się status end-of-waste, a służy jedynie 

jako ilustracja poziomów substancji zanieczyszczających w materiałach uzyskanych 

w powiązanych procesach przemysłowych i procesach obróbki odpadów. 

 

Należy zaznaczyć, że kryterium klasyfikacji materiału jako kompost lub fermentat obejmo-

wało także jego ostateczną formę. W związku z tym każdy przekompostowany fermentat 

został zaliczony do grupy kompostów. 

 

Co się tyczy pierwszego celu badania, przez to, że przyjęto szeroki zakres badania różnych 

materiałów i technologii, próbki były pobierane przez producentów kompostu/fermentatu do 

pojemników dostarczonych przez JRC-IES i następnie odsyłane JRC-IES do analiz. 

 

Dla drugiego celu JRC wybrało szereg kompostowni/fermentowni z listy uczestniczących 

producentów, w których złożono niezapowiedziane wizyty (w ostatnim tygodniu czerwca 

2011 roku). Zespół JRC pobrał własne próbki do zbadania przez JRC-IES. Podczas tej kam-

panii próbkowania pobrano dziewiętnaście różnych próbek we Włoszech, Francji, Belgii, 

Holandii i Niemczech. 

 

3.3.1 Mierzone parametry 

Badanie FATE-COMES skupiło się na mierzeniu szerokiego zakresu parametrów, które 

przedstawiono w tabeli 8. 

 

Tabela 8: Mierzone parametry próbek kompostu i fermentatu w ramach projektu FATE-COMES 

Klasy związków 

 

Metody 

Perfluorowane środki powierzchniowo czynne (w tym PFOS i PFOA) LC MS 

Metale ciężkie (w tym Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, 

Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn 

ICP-OES 

Rtęć CV AAS 

PCB GC-MS 
                                                           
31

 Różnice w technologiach MBT zależne od celu instalacji opisano w sekcji 2.2 Sposoby obróbki. 
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PCDD/F GC-MS 

PAH GC-MS 

Siloksany LC-MS 

Piżma policykliczne LC-MS 

Nonylofenol i etoksylaty LC-MS 

PBDE LC-MS 

Pestycydy LC-MS 

Leki weterynaryjne, farmaceutyki Różne 

Aktywność estrogenna (biotest) CALUX 

 

Laboratorium JRC i laboratoria partnerskie dokonały pomiarów różnych związków. Używa-

no w nich zatwierdzonych metod wewnętrznych. Laboratoria JRC posiadają certyfikat ISO 

9001. Laboratoria partnerskie akredytowano w ramach ISO 17025. Tam, gdzie to możliwe, 

używano tak zwanych standardów horyzontalnych CEN TC 400 lub przynajmniej tymcza-

sowych standardów prEN. Ostateczne wyniki otrzymano w lipcu 2012 roku. 

 

Parametry wyselekcjonowano na podstawie wcześniejszej oceny ich ważności z uwzględ-

nieniem możliwych oddziaływań na zdrowie i środowisko. 

 

Obecny raport nie ma na celu pełnego i szczegółowego przedstawienia wyników kampanii 

próbkowania i analiz JRC, ale raczej skupia się na podsumowaniu kluczowych danych, jakie 

potrzebne są, by móc ustanowić kryteria end-of-waste. Z tego powodu niektóre z podanych 

powyżej parametrów nie będą omawiane w dalszej części. Instytut Środowiska i Zrównowa-

żonego Rozwoju JRC opublikował szczegółowy raport z badania (IES, 2013) i poinformo-

wał poszczególnych uczestników o wynikach analiz próbek pobranych w ich zakładach. 

 

3.3.2 Metody pobierania próbek 

Aby zredukować organizacyjne i finansowe wysiłki uczestniczących zakładów, nie nałożo-

no obowiązku przeprowadzenia próbkowania przez akredytowane podmioty zewnętrzne, ale 

zezwolono na pobieranie próbek przez same zakłady. W miarę możliwości, JRC rekomen-

dowało użycie EN 12579 dla próbek stałych i EN ISO 5667-13:1997 "Jakość wody - Pobie-

ranie próbek - Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów z oczyszczalni 

ścieków i stacji uzdatniania wody" dla próbek płynnych. Opcjonalnie zakłady mogły uży-

wać zwykle stosowanych w nich metod pobierania próbek. 

 

Ponadto poprzez uczestnictwo w kampanii zakłady godziły się na możliwe wizyty zespołu 

JRC mające na celu niezależne pobieranie próbek. Zespół JRC używał tych samych metod 

pobierania próbek, jakie opisano powyżej. 

 

3.3.3 Protokół pobierania próbek 

Europejska Sieć Kompostowa przygotowała protokół pobierania próbek, który był zmodyfi-

kowaną wersją rejestru próbek opisanego w ich schemacie zapewniania jakości i który zo-

stał wysłany przez JRC do uczestniczących zakładów. Właścicieli tych zakładów poproszo-

no o wypełnienie protokołów pobierania próbek i przyporządkowanie próbek zgodnie z ich 

najlepszym osądem. Nie wymagano podawania szczegółów dotyczących składu materiałów 

wejściowych. 
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3.4 Dystrybucja próbek 

W sumie w badaniu uczestniczyło 15 producentów kompostu/fermentatu z państw UE oraz 

Szwajcarii. Tak jak to przewidziano, państwa, w których produkcja kompostu/fermentatu 

jest dobrze rozwinięta, nadesłały największą ilość próbek. Najwięcej spośród nich zgłosiła 

Francja (35 próbek), natomiast z państw EU-12 nadeszły tylko dwie próbki (CZ i MT). Aby 

uniknąć rozdźwięku wynikającego z nadreprezentacji niektórych technologii czy regionów, 

w pewnym momencie zaprzestano przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w badaniu wysyła-

nych przez niektóre zakłady. Sytuacja ta miała szczególne odniesienie do kandydujących 

uczestników z Francji. 

 

Jeśli chodzi o typy próbek, liczba otrzymanych nadających sie do użycia próbek kompostu 

(88) była wyższa niż liczba nadających się do użycia próbek fermentatu (25). Niektóre 

próbki pominięto z różnych powodów, na przykład zbyt późnego dostarczenia i wątpliwości 

co do zadeklarowanej zawartości. 

Poniższe liczby reprezentują rozmieszczenie użytecznych próbek z uwzględnieniem kraju 

pochodzenia (rysunek 5) i typu próbki (rysunek 6). 

 

         Liczba dostarczonych próbek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5: Dystrybucja próbek ze względu na uczestniczące kraje (Co= kompost; Di= fermentat; 

BW= segregowane bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady 

ściekowe; MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne) 

 

     

 

 

 

 

 

 



89 
  

T
y
p
 p

ró
b
k
i 

    Liczba dostarczonych próbek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6: Dystrybucja próbek ze względu na typ próbki (Co= kompost; Di= fermentat; BW= se-

gregowane bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; 

MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne) 

 

3.5 Wyniki analiz i dalsza dyskusja 

3.5.1 Wprowadzenie 

Jak wspomniano powyżej, wyniki analiz uzyskano dzięki wspólnemu wysiłkowi JRC-IES i 

laboratoriów partnerskich. 

Wszystkie dane przedstawiono na bazie materii suchej (s.m.), chyba że sprecyzowano ina-

czej. 

Mając na uwadze anonimowość uczestniczących zakładów, raport ten nie podaje ani ich 

dokładnego położenia geograficznego, ani też ich opisu. 

 

3.5.2 Reprezentatywność otrzymanych próbek 

W pierwszej kolejności porównano wyniki analiz próbek 5 różnych typów kompostu i mate-

riałów przefermentowanych pobranych przez zakłady oraz przez zespół JRC. 

 

W oparciu o 75 zmierzonych wartości dla związków organicznych i nieorganicznych obli-

czono współczynnik korelacji Pearsona wynoszący 97,4%. Ponadto test T na poziomie uf-

ności 95% nie wykazał znaczących różnic pomiędzy danymi uzyskanymi dla próbek pobra-

nych przez JRC a tymi, które zebrały zakłady. Oznacza to, że przy próbkowaniu nie nastąpi-

ło żadne konkretne przesunięcie. 

 

3.5.3 Metale ciężkie 

Wyniki analiz pod kątem metali ciężkich uzyskane w trakcie JSAC zilustrowano na rysunku 

7. Rysunek ten przedstawia wyniki w postaci wykresów skumulowanych przy skali od 0 do 
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100% całkowitej ilości próbek dla danego typu materiału, gdzie każdy punkt danych repre-

zentuje rzeczywisty pomiar dla próbki. Takie przedstawienie pomaga zwizualizować roz-

kład danych i pozwala na sprawdzenie, ile próbek kompostu/fermentatu przekracza dany 

próg koncentracji. 

 

Niektóre próbki, zwłaszcza próbki fermentatu, z różnych względów nie mogły zostać pod-

dane analizie. Aby uzyskać minimalną liczbę wartościowych próbek do oceny i dyskusji, 

zgrupowano wyniki dla fermentatu z segregowanych bioodpadów, obornika i upraw energe-

tycznych. Dla kategorii fermentatu MBT dostępne były tylko dwie próbki, dlatego nie mają 

one zbytniej wartości ilustracyjnej i nie będą omawiane. 

 

Wykresy zawierają również czerwone słupki ukazujące proponowane wartości limitowe 

end-of-waste w UE oparte na przeprowadzonym w 2008 roku przez IPTS badaniu pilotażo-

wym w zakresie kompostu/fermentatu (IPTS, 2008) oraz dyskusjach TGR dotyczących tego 

badania. 
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Rysunek 7: Metale ciężkie w próbkach kompostu i fermentatu zebranych przez JRC i nadesłanych 

przez zakłady. Oś horyzontalna reprezentuje stężenie (mg/kg s.m.), a wertykalna skumulowany 

procent próbek. Czerwony słupek oznacza proponowane maksymalne wartości kryteriów EoW dla 

jakości produktu w UE (Co= kompost; Di= fermentat; BW= segregowane bioodpady i odpady zie-

lone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; MBT= obróbka mechaniczno-

biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne) 
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Wnioski z analizy wykresów dla poszczególnych pierwiastków przedstawionych na rysunku 

7 są następujące: 

  

 Cd: spora liczba próbek nie przekroczyła proponowanej wartości granicznej 1,5 

mg/kg materii suchej, poza 1 próbką kompostu z odpadów zielonych, 1 próbką kom-

postu z osadów ściekowych, 4 próbkami kompostu MBT i 1 próbką fermentatu. 

Kompost MBT ogólnie zawiera największe poziomy Cd; 

 Cr: niemal wszystkie próbki znalazły się poniżej proponowanego limitu 100 mg/kg 

materii suchej, oprócz jednej próbki kompostu z osadów ściekowych i 1 próbki 

kompostu MBT. Kompost MBT ogólnie zawiera największe poziomy Cr; 

 Cu: kompost z segregowanych bioodpadów lub odpadów zielonych generalnie nie 

przekracza proponowanej wartości limitowej 200 mg/kg materii suchej, większość 

materiałów charakteryzuje się poziomem koncentracji niższym niż 100 mg/kg. 

Kompost z osadów ściekowych, kompost MBT oraz fermentat wykazują ogólne 

wyższe stężenia Cu, przy czym odpowiednio 3, 2 i 5 próbek przekroczyło propono-

wane wartości graniczne. Mimo że bardzo mała całkowita liczba próbek fermentatu 

nie pozwala na przeprowadzenie solidnych analiz, stwierdzono, że przekroczenie 

wartości dla Cu następowało w przypadku fermentatu zarówno produkowanego z 

obornika (3 próbki), jak i produkowanego bez jego udziału (2 próbki). Obecność 

obornika nie jest więc jedynym możliwym czynnikiem wyjaśniającym wysokie stę-

żenia Cu w materiale przefermentowanym; 

 Hg: żadna próbka nie przekroczyła proponowanego poziomu 1 mg/kg materii suchej. 

Kompost z osadów ściekowych oraz kompost MBT zawierają wyraźnie wyższe stę-

żenia Hg niż kompost i fermentat z materiałów segregowanych; 

 Ni: większość próbek zmieściła się w proponowanym zakresie do 50 mg/kg materii 

suchej, oprócz 4 próbek kompostu z segregowanych bioodpadów, 1 próbki kompostu 

z odpadów zielonych, 1 próbki kompostu z osadów ściekowych i 1 próbki kompostu 

MBT. Mimo że niektóre regiony Włoch znane są z naturalnie występujących stężeń 

tła dla niklu wynikających ze zwietrzania skał ultrazasadowych (Lado i in., 2008; 

Poggio i in., 2009), tylko jedna z 4 odnośnych próbek, w których wartość Ni została 

przekroczona, pochodzi z Włoch, co oznacza, że to inne typy zanieczyszczeń mogą 

mieć znaczenie w przypadku próbek kompostu z bioodpadów; 

 Pb: próbki kompostu MBT wykazują generalnie wyższe stężenia Pb niż inne mate-

riały, 4 próbki przekroczyły proponowaną wartość graniczną 120 mg/kg materii su-

chej. Pozostałe materiały zmieściły się w proponowanym przedziale. Próbki fermen-

tatu zawierają ogólne najniższe poziomy Pb; 

 Zn: komposty z segregowanych bioodpadów lub odpadów zielonych generalnie cha-

rakteryzują sie najniższymi poziomami stężeń Zn, tylko jedna próbka kompostu z 

odpadów zielonych przekroczyła limit. Kompost z osadów ściekowych, kompost 

MBT i materiał przefermentowany generalnie zawierają najwyższe stężenia Zn,       

1 próbka kompostu MBT i 1 próbka fermentatu przekroczyły proponowaną wartość 

graniczną. 

 

W kategorii zawierającej "inne" materiały,  na którą złożyło sie zaledwie 7 próbek, przekro-

czenia proponowanych limitów dla end-of-waste zanotowano dla Cd (1 próbka), Cr (1 prób-

ka), Cu (3 próbki), Hg (1 próbka), Ni (2 próbki), Pb (3 próbki), Zn (1 próbka). W tej katego-

rii 3 próbki odpadów stabilizowanych przeznaczonych do składowania przekroczyły warto-

ści graniczne dla co najmniej 3 metali, co jasno pokazuje, że prawdopodobieństwo skażenia 

tych materiałów jest wysokie. 
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Procent próbek w każdej kategorii, które nie przekroczyły żadnej z 7 proponowanych warto-

ści granicznych dla metali ciężkich wahał się od 36% dla kompostu MBT, poprzez ponad 

72% dla kompostu z osadów ściekowych, 62% dla łączonej kategorii fermentatów, 87% dla 

kompostu z segregowanych bioodpadów i odpadów zielonych do 88% dla kompostu z se-

gregowanych odpadów zielonych. Dwie próbki fermentatu MBT również spełniły propono-

wane kryteria. Trzeba podkreślić, że z uwagi na relatywnie małe wielkości próbek w każdej 

kategorii liczby te mają małą wartość statystyczną. Niemniej jednak wskazują one na fakt, 

że niektóre technologie i/lub materiały wejściowe lepiej służą spełnianiu założonych kryte-

riów niż inne. Co więcej, przy każdym typie materiałów możliwe jest napotkanie zarówno 

próbek, które mieszczą się poniżej wartości limitowych, jak i takich, które je przekraczają.   

 

Z powyższego zestawu danych można wywnioskować co następuje: 

 ogólnie rzecz ujmując, kompost produkowany z segregowanych odpadów zielonych 

i bioodpadów wykazuje najmniejsze całkowite stężenia metali ciężkich, poza Pb. 

Komposty wytworzone z segregowanych odpadów zielonych nigdy nie przekra-

czają proponowanych wartości granicznych dla poszczególnych metali ciężkich 

(przekraczanie ich zdarza się sporadycznie), ale szereg kompostów z bioodpadów 

przekroczył proponowane limity dla Ni. Jednocześnie, wartości wskazujące na 

przekroczenie limitów pokazują, że konieczne są analizy materiałów wyjściowych, 

które pozwolą uniknąć możliwego wystąpienia problemów związanych z np. zanie-

czyszczonymi materiałami wejściowymi; 

 kompost z osadów ściekowych generalnie spełnia proponowane kryteria dla Cd, Cr, 

Hg, Ni, Pb i Zn (sporadycznie je przekraczając), ale wykazuje tendencje do prze-

kraczania proponowanych limitów dla Cu; 

 kompost MBT generalnie spełnia proponowane kryteria dla Cu, Cr, Hg, Ni i Zn 

(choć czasem przekracza te wartości), ale stanowi problem, jeśli chodzi o przekra-

czanie proponowanych limitów dla Cd i Pb; 

 fermentat generalnie spełnia proponowane kryteria dla Cd, Cr, Hg, Ni, Pb i Zn 

(przekroczenia są sporadyczne), zawiera najniższe ogólne poziomy Pb spośród 

wszystkich materiałów, ale spełnianie kryteriów limitowych proponowanych dla 

Cu może się okazać problematyczne; 

 brak jest wystarczającej ilości próbek fermentatu MBT, aby można było wydać spój-

ną opinię na ich temat, jednakże 2 przeanalizowane próbki nie przekroczyły żadnej z 

proponowanych wartości granicznych; 

 "inne" próbki bardzo rzadko mieściły się w proponowanych granicach, a wartości 

były w nich znacznie przekroczone. 

 

Porównanie z istniejącymi danymi 

 

Aby móc sprawdzić relewantność danych JSAC, warto porównać je z danymi z innych źró-

deł, najlepiej z danymi uzyskanymi na podstawie dużej liczby próbek zebranych w określo-

nym przedziale czasowym, co zrekompensuje możliwe odchylenia sezonowe. Jednocześnie, 

dane powinny pochodzić z kilku ostatnich lat, gdyż tylko tak można zapewnić ich reprezen-

tatywność i porównywalność z danymi JSAC. Dlatego też częściej decydowano się na uży-

cie danych dostarczonych przez partnerów, aniżeli danych zawartych w literaturze nauko-

wej, które są raczej leciwe. Przykładowo, praca Smitha (2009) dokonuje obszernego prze-

glądu publikacji dotyczących stężeń metali ciężkich w różnych typach kompostów, ale dane 

odnoszą się do lat 1981-2007 i w związku z tym nie mogą być reprezentatywne w kontek-

ście najnowocześniejszych technologii kompostowania i fermentacji obecnych w Europie. 
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Przegląd danych pomiarowych uzyskanych na podstawie ponad 14000 próbek pobranych w 

różnych częściach UE i dla różnych typów kompostu/fermentatu przedstawiono w tabeli 9. 

Celem tego zestawienia jest pokazanie tylko najnowszych zestawów danych, które są repre-

zentatywne dla sektorów kompostowania i fermentacji w ich obecnym kształcie. 

 

Tam, gdzie było to możliwe, wartości uśrednione oraz dane dla 90. percentyla zostały wy-

ekstrahowane bezpośrednio z danego zestawu danych. W pozostałych przypadkach podano 

wartości średnie i/lub obliczono wartość 90. percentyla, zakładając normalny rozkład i bio-

rąc pod uwagę średnie i standardowe odchylenia w zestawie danych
32

. 

 
  

                                                           
32 Obliczona wartość dla 90. percentyla = średnia + 1,281*odchylenie standardowe 
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Tabela 9: Przegląd stężeń metali ciężkich w kompoście/fermentacie (mg/kg) na podstawie różnych europejskich baz danych. Dane sklasyfikowano pod względem 

typu materiału zgodnie z liczbą próbek N w populacji. Kolory komórek: CZERWONY = proponowane wartości dla EoW w UE zostały przekroczone, POMA-

RAŃCZOWY = 90% proponowanych wartości dla EoW w UE zostało przekroczonych, ZIELONY = wartość poniżej 50% proponowanych limitów dla EoW w 

UE (filtr zielony stosowano tylko dla 90. percentyla danych) (NN = informacje niedostępne; Co= kompost; Di= fermentat; BW= segregowane bioodpady i odpa-

dy zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne) 

      Mediana/Średnia 90. percentyl (rozkład/kalkulacja) 

Typ materiału Czy przyznano 
znak jakości? 

Źródło 
danych 

Rok 
(lata) 

Kraj Ilość 
próbek 

Mediana 
czy 
Średnia? 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Rozkład 
czy Kalku-
lacja? 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

"Surowe": wyniki analiz materiałów, które NIE posiadają znaku jakości                

                      

BW Co Nie Ineris 2009-2011 FR 161 Ś 0,6 26 66 0,19 17 57 230 K 0,9 39 107 0,38 25 92 332 

BW Co Nie Cré (IMD) 2000-2006 IE 82 M 0,5 27 64 0,08 19 45 173 R 0,8 65 100 0,30 39 100 266 

BW Co Nie ADEME 2007-2008 FR 15 M 0,8 23 57 0,16 15 75 191 R 0,9 38 137 0,45 24 99 255 

                      

BW + GW Co Nie DWMA 1994-2009 NL 1728 M 0,4 20 35 0,08 10 56 175 R 0,6 27 55 0,15 13 79 217 

BW + GW Co Nie REA 2009-2012 UK 1437 M 0,5 19 58 0,14 13 95 206 R 0,9 37 99 0,24 22 164 282 

BW + GW Co Nie ARGE 2010-2012 AT 164 M 0,4 26 44 0,13 18 25 155 R 0,8 40 88 0,28 27 41 324 

BW + GW Co Nie MS ES 2008-2012 ES 135 M 0,2 22 89 0,20 15 43 243 R 0,6 57 169 0,60 31 83 359 

BW + GW Co Nie VLACO 2008-2010 BE 114 M 1,0 31 49 0,10 15 64 238 R 1,3 46 59 0,20 18 103 317 

BW + GW Co NN MS PT 2011-2012 PT 10 Ś 1,7 20 105 0,24 15 17 372 K 2,2 34 111 0,30 18 21 404 

                      

GW Co Nie VLACO 2008-2010 BE 237 M 1,0 25 34 0,20 11 49 168 R 1,2 30 41 0,20 14 54 187 

GW Co Nie ADEME 2007-2008 FR 45 M 0,5 19 49 0,18 12 59 136 R 0,7 23 60 0,47 14 88 196 

GW Co Nie Cré (IMD 2000-2006 IE 38 M 0,5 40 61 0,10 32 74 182 R 1,0 57 82 0,15 38 114 253 

                      

SS Co Nie EFAR 2011 FR 605 M 0,9 35 184 0,59 22 46 421 K 1,7 56 315 1,14 32 94 663 

SS Co Nie ADEME 2007-2008 FR 20 M 1,0 25 162 0,63 17 74 361 K 1,4 44 335 1,03 33 154 627 

                      

MBT Co Nie Ineris 2009-2011 FR 247 Ś 1,1 43 128 0,51 26 93 356 K 1,9 64 196 0,93 37 136 497 

MBT Co Nie MS ES 2011-2012 ES 12 M 1,0 63 202 0,45 45 118 416 R 1,3 192 449 1,06 129 210 609 

                      

BW Di (oddz. ciecz) Nie REA 2010-2011 UK 28 M 0,4 6 41 0,04 12 5 145 R 1,5 18 208 0,20 18 16 459 

BW Di (oddz. ciecz) Nie WRAP 2009-2012 UK 15 M 0,0 3 35 0,05 9 7 106 R 0,5 13 63 0,05 13 15 203 

                      

BW Di (stały) Nie REA 2010-2011 UK 33 M 0,2 15 39 0,01 8 8 189 R 0,7 38 107 0,14 14 20 565 

BW Di (stały) Nie WRAP 2009-2012 UK 24 M 0,2 16 63 0,05 9 12 286 R 0,7 37 274 0,24 14 47 696 

                      

BW Di (cały) Nie REA 2010-2011 UK 24 M 0,6 7 38 0,05 10 4 124 R 2,4 19 129 0,20 30 19 301 

BW Di (cały) Nie WRAP 2009-2012 UK 51 M 0,4 7 37 0,05 10 4 127 R 1,8 17 156 0,05 23 10 338 

                      

BW+Man+Ecr Di (cały) Nie VLACO 2011-2012 BE 211 M 0,5 18 91 0,10 12 10 340 R 0,8 34 214 0,30 20 15 582 
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BW+Man+Ecr Di (susz) Nie VLACO 2011-2012 BE 64 M 0,5 23 100 0,10 13 10 368 R 0,7 57 223 0,30 27 15 652 

BW+Man+Ecr Di (stały) Nie VLACO 2011-2012 BE 55 M 0,5 15 85 0,10 9 10 290 R 1,5 33 238 0,30 17 11 688 

BW+Man+Ecr Di (cały) Nie ARGE 2007-2011 AT 11 M 0,2 14 75 0,10 9 5 427 R 0,4 26 123 0,15 12 10 580 

                      

"Nagrodzone znakiem": wyniki analiz materiałów, które otrzymały znak jakości                

                      

BW Co RAL GZ-251 BGK/ECN 2012 DE 1734 M 0,4 23 45 0,10 14 33 174 R 0,6 37 70 0,17 24 57 250 

BW Co Znak CIC CIC 2006-2012 IT 1530 Ś 0,4 NN 94 0,23 20 48 217 R 0,8 NN 135 0,50 33 79 312 

                      

BW+GW Co("dojrzały") RAL GZ-251 BGK/ECN 2008 DE 1817 M 0,4 22 42 0,11 13 35 165 R 0,7 36 75 0,20 25 62 250 

BW+GW Co ("świeży") RAL GZ-251 BGK/ECN 2008 DE 832 M 0,4 23 48 0,10 14 36 175 R 0,7 37 78 0,17 25 55 246 

BW+GW Co NF U 44-051 CompostPlus 2006-2010 FR 36 M 0,5 22 58 0,08 15 36 172 R 0,6 41 86 0,19 24 66 236 

                      

GW Co RAL GZ-251 BGK/ECN 2012 DE 1061 M 0,4 20 32 0,10 12 29 143 R 0,7 36 50 0,16 24 51 213 

GW Co Znak CIC CIC 2006-2012 IT 251 Ś 0,4 NN 78 0,20 30 45 173 R 0,7 NN 110 0,50 76 71 221 

GW Co PAS 100 AFOR 2008 UK 100 M 0,6 18 51 0,15 13 94 180 R 0,9 34 73 0,42 24 148 241 

                      

SS Co Ulepsz. gleby CIC 2006-2012 IT 98 Ś 0,6 NN 124 0,35 30 46 312 R 1,0 NN 166 1,00 44 64 464 

                      

BW Di (płynny) RAL GZ-245 BGK/ECN 2012 DE 783 M 0,4 15 64 0,07 13 5 274 R 0,7 32 130 0,19 27 32 546 

BW Di (płynny) RAL GZ-245 BGK/ECN 2010 DE 575 M 0,4 13 68 0,09 11 5 290 K 0,8 32 151 0,25 28 36 475 

BW Di (stały) RAL GZ-245 BGK/ECN 2012 DE 62 M 0,3 17 36 0,07 13 24 186 R 0,9 40 63 0,15 29 48 285 

BW Di (stały) RAL GZ-245 BGK/ECN 2010 DE 44 M 0,4 16 53 0,11 12 22 214 K 0,8 33 73 0,30 24 44 299 

BW Di SPCR 120 JTI 2010-2012 SE 15 M 0,3 11 44 0,04 9 3 213 R 0,5 18 68 0,09 22 9 260 

                      

BW+Man Di SPCR 120 JTI 2010-2012 SE 11 M 0,3 7 111 0,03 7 2 324 R 0,4 16 183 0,06 13 6 465 

                      

Man+Ecr Di (płynny) RAL GZ-246 BGK/ECN 2012 DE 85 M 0,4 6 90 0,05 8 3 347 R 0,7 12 172 0,11 12 7 633 

Man+Ecr Di (stały) RAL GZ-246 BGK/ECN 2012 DE 33 M 0,2 2 16 0,05 3 3 121 R 0,3 7 87 0,06 8 3 636 
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Tabela zawiera dane dla materiałów "surowych" nieposiadających znaku jakości, które two-

rzyły grupę ponad 5500 próbek. Oznacza to, że pomiary wykazały wartości wykraczające 

wartości limitowe ustalone w krajowym systemie jakości, lecz nie tylko w tych materiałach, 

które nie spełniły pewnych wymogów jakościowych. Dane obejmują kilka rezultatów badań 

lub sondaży ogólnych. Większość danych dotyczy jednak tych materiałów, dla których sta-

rano się o znak jakości, ale które jeszcze tego znaku nie uzyskały. Ta ostatnia kategoria 

obejmuje, na przykład, dane analityczne z zakładów działających w ramach systemu jakości, 

ale których materiały mogły przekroczyć odnośne wartości limitowe, w którym to przypad-

ku podjęto działania naprawcze. Dlatego też to właśnie te dane mogą pomóc zrozumieć jak 

wykonalne jest osiągnięcie limitów dla metali ciężkich w ramach end-of-waste dla pewnych 

typów kompostu/fermentatu. 

 

Dodatkowo, dane dotyczą także ponad 9000 próbek, które przeszły jakaś formę preselekcji 

w oparciu o jakość ("Nagrodzone znakiem"). Oczywiste jest, że dane te są mniej przydatne 

przy ocenie wykonalności proponowanych limitów dla metali ciężkich w ramach end-of-

waste, ponieważ materiały przekraczające pewne ustalone stężenia metali ciężkich nie figu-

rują w zestawach danych. Niemniej jednak dane te mogą zostać użyte do innych celów, np. 

do porównania ogólnych poziomów metali w kompostach świeżych i dojrzałych bądź w 

fermentatach płynnych i stałych. 

 

Analiza obszernej kompilacji baz danych nasuwa następujące wnioski: 

 Kompost z bioodpadów i odpadów zielonych uzyskanych w trakcie zbiórki selek-

tywnej przejawia te same tendencje, jakie wynikają z danych JRC. Wszystkie zapro-

ponowane wartości graniczne dla metali ciężkich nie stanowią problemu dla pozio-

mu 90. percentyla. Obszerne dane REA dla UK wskazują, że 99% materiałów mieści 

się w granicach zaproponowanych dla metali ciężkich, za wyjątkiem Pb, gdzie 

27,5% próbek przekracza proponowane limity Pb dla unijnych kryteriów utraty sta-

tusu odpadu. Nieco przestarzałe dane irlandzkiej bazy danych dla metali także wyka-

zują relatywnie wysokie wartości Pb dla kompostu z odpadów zielonych. Niektórzy 

eksperci TGR sugerują, że takie przypadki mają związek z historią zanieczyszczania 

wynikającego z wysokiego użycia paliw ołowiowych. Wysoką wartość dla 90. per-

centyla dla Ni z włoskiej bazy danych można przypisać wszystkim próbkom pocho-

dzącym z jednego zakładu. Obszerna holenderska baza danych DWMA pokazuje, że 

97,4% spośród ponad 1700 próbek badanych w latach 1994-2009 spełniłoby propo-

nowane wartości limitowe dla wszystkich 7 metali ciężkich. Dane hiszpańskie rów-

nież wskazują na fakt, że 90% próbek nie przekroczyłoby limitów dla wszystkich 7 

metali ciężkich. 

 Dane dotyczące kompostu z osadów ściekowych zawarte w sporej bazie danych 

EFAR wykazują te same tendencje co dane JRC w zakresie wyższej średniej koncen-

tracji Cu, Hg i Zn w porównaniu do kompostów z bioodpadów i odpadów zielonych 

uzyskanych na drodze zbiórki selektywnej. Dodatkowo, ponad 13% próbek nie speł-

niłoby kryteriów dla Cd, Hg i Zn, zaś więcej niż 39% dla Cu. W sumie, tylko nieco 

ponad połowa z 605 próbek (52,2%) nie przekroczyłaby proponowanych limitów dla 

7 metali ciężkich. To gorszy wynik niż zanotowany w raporcie JRC, gdzie 72% 

spełniało kryteria dla metali ciężkich, aczkolwiek trzeba stwierdzić, że w trakcie 

JSAC przebadano jedynie 18 próbek kompostu z osadów ściekowych. Mimo to, 

przeprowadzone wcześniej przez JRC badanie przesiewowe FATE-SEES dotyczące 

osadów ściekowych (IES, 2012) także wykazało szczególnie wysoką medianę dla 

stężeń Cd, Cu, Hg i Zn w osadach (odpowiednio 0,9, 240, 0,4 i 655 mg/kg s.m.), co 

może pomóc wyjaśnić dużą obecność tych metali w kompostach wytworzonych z 
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materiałów pochodnych od osadów. Dane dla włoskiego kompostu z osadów poka-

zują, że komposty te mogą spełniać większość kryteriów, jeśli zostanie zastosowana 

surowa preselekcja. We Włoszech tylko około 10% całkowitej produkcji osadów 

ściekowych używana jest w kompostowaniu, przy czym osady ściekowe stanowią 

maksymalnie 35% w mieszance materiałów wejściowych. 

 Wyniki dla kompostu MBT uzyskane z JSAC są zbieżne z danymi zewnętrznymi. 

Ogromna francuska baza danych Ineris (247 próbek) pokazuje, że limity Cr, Ni i Zn 

nie są zwykle przekraczane. Aczkolwiek, odpowiednio 8,0%, 12,4% oraz 19,4% 

próbek przekracza wartości dla Cu, Cd i Pb, co jest zgodne z danymi uzyskanymi 

ostatnio przez JRC. Z danych na temat MBT w Hiszpanii wywnioskowano, że żadna 

z próbek nie spełniłaby kryteriów, należy jednak podkreślić, że rozmiar hiszpańskiej 

bazy danych jest dużo mniejszy niż bazy Ineris (zaledwie 12 próbek). Mimo to, w 

oparciu o dane dotyczące kompostu MBT obejmujące ostatnią dekadę (2003-2013) 

zauważono, że tylko 2 z 48 hiszpańskich próbek spełniało kryteria w zakresie metali 

ciężkich. 

 Dane dotyczące "surowego" fermentatu z bioodpadów nie są tak liczne, co dane 

dotyczące kompostu. Dlatego też z powodu ograniczonej liczby próbek należy je in-

terpretować ze szczególną ostrożnością. Pomimo tego, okrojone zestawy danych 

REA i WRAP dla fermentatów z bioodpadów w Wielkiej Brytanii zdają się sugero-

wać, że średnie stężenia metali ciężkich są podobne lub niższe od tych występują-

cych w kompoście. Jednakże w niektórych, ale z pewnością nie we wszystkich przy-

padkach, zauważa się problemy z Cd, Ci i Zn dla poziomu 90. percentyla. 

 Dane VLACO dotyczące fermentatu wskazują, że w przypadku fermentatu zawiera-

jącego obornik zachowanie limitów Zn, a zwłaszcza Cu, może sprawiać trudność, 

co również potwierdzają wnioski JRC. 

 Dane BGK/ECN dla kompostów świeżych i dojrzałych wykazują zaskakujące 

podobieństwo w kwestii wartości średnich i wartości dla 90. percentyla dla wszyst-

kich metali ciężkich. Nie można jednoznacznie ocenić, jak dalece poziom dojrzałości 

wpływa na koncentrację metali, ponieważ dane dotyczące rzeczywistej różnicy w 

stopniu dekompozycji (mineralizacji) między tak zwanymi próbkami "świeżymi" i 

"dojrzałymi" zawarte w tej bazie nie są wystarczające. Część ekspertów TGR suge-

rowało, że maturacja kompostu systematycznie zwiększa wartość metali ciężkich 

wyrażoną dla suchej masy, co spowodowane jest utratą materii organicznej. Obecna 

analiza danych nie wydaje się potwierdzać tej hipotezy. 

 Różne uśrednione wartości uzyskane z baz danych VLACO i BGK/ECN dla fermen-

tatu wykazują, że stężenia metali wyrażone na bazie materii suchej są relatywnie 

niezależne od fizycznej formy fermentatu. Uśrednione dane BGK w zakresie frak-

cji stałej i ciekłej są bardzo podobne, to samo można powiedzieć o trzech różnych 

formach fermentatu definiowanych przez VLACO: kompletnej, stałej i wysuszonej. 

Mimo, że brytyjskie bazy danych REA i WRAP obejmują mniejszą ilość próbek niż 

zestawy danych BGK/ECN i VLACO, zdają się one potwierdzać powyższe obser-

wacje. 

 W oparciu o dane z tego samego źródła dotyczące różnych typów materiałów można 

wywnioskować, że jakość materiału nie zależy tak bardzo od regionu geogra-

ficznego, ani też od użytej technologii. Wyraźnie widać to, na przykład, podczas 

porównywania danych hiszpańskich z danymi Ineris z jednej strony dla kompostu z 

materiałów segregowanych, z drugiej zaś dla kompostów MBT. 
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Wnioski 

 

Dane JSAC zdają się konsolidować wnioski zawarte w istniejących źródłach danych. Co 

więcej, proponowane dla end-of-waste wartości graniczne są osiągalne z technologicznego 

punktu widzenia, jeśli tylko materiały wejściowe są odpowiednio uważnie dobierane. Nie-

które technologie kompostowania/fermentacji lub materiały wejściowe mogą przyczyniać 

się do większego prawdopodobieństwa przekroczenia danych wartości niż inne. Niemniej 

jednak we wszystkich kategoriach próbek napotkano na takie, które wykraczały poza propo-

nowane wartości graniczne. 

 

3.5.4 Zanieczyszczenia fizyczne 

Z przyczyn organizacyjnych analizę pod kątem zanieczyszczeń fizycznych oparto na ograni-

czonej liczbie 16 próbek kompostu. Użyto metody utleniania w formie zdefiniowanej przez 

standardy horyzontalne. Wyniki przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rysunek 8 także prezentuje czerwony słupek oznaczający proponowane dla unijnych kryte-

riów end-of-waste wartości limitowe w oparciu o pilotażowe badanie kompostu/materiału 

przefermentowanego przeprowadzone w 2008 roku przez IPTS (IPTS, 2008) oraz dyskusje 

nad jego wynikami prowadzone w ramach TGR. 

 

    Zanieczyszczenia fizyczne (% s.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8: Zanieczyszczenia fizyczne (szkło, metal i plastik > 2mm) w próbkach kompostu po-

branych przez JRC i przysłanych przez zakłady. Czerwony słupek reprezentuje proponowane war-

tości maksymalne dla kryteriów jakości produktu w unijnym EoW (Co= kompost; BW= segrego-

wane bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; 

MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna) 

 

Z uzyskanych danych jasno wynika, że wszystkie próbki kompostu produkowanego z segre-

gowanych bioodpadów i odpadów zielonych, a także dwie z trzech próbek kompostu z osa-

dów ściekowych bez problemu zmieściły się w proponowanym maksymalnym zakresie do 
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0,5%. Tego samego nie można powiedzieć o próbkach kompostu opartego na MBT, z któ-

rych żadna nie spełniła tego kryterium. Próbki kompostu MBT w kontekście tego parametru 

charakteryzują się także dużą wariancją.  

 

Porównanie z istniejącymi danymi 

 

Zestaw danych dla tego parametru jest bardzo ograniczony, albowiem opiera się na zaledwie 

16 próbkach. Jednakże zewnętrzne bazy danych również zawierają informacje dotyczące 

zanieczyszczeń fizycznych. Przedstawiono je w tabeli 10. 

 

Tabela 10: Przegląd koncentracji zanieczyszczeń fizycznych w kompoście/fermentacie (% s.m.) na 

podstawie różnych europejskich baz danych. Dane sklasyfikowano tak samo jak w tabeli 9. Kolory 

komórek: CZERWONY = proponowane wartości dla EoW w UE zostały przekroczone, POMA-

RAŃCZOWY = 90% proponowanych wartości dla EoW w UE zostało przekroczonych, ZIELO-

NY = wartość poniżej 50% proponowanych limitów dla EoW w UE (filtr zielony stosowano tylko 

dla 90. percentyla danych) (NN = informacje niedostępne; Co= kompost; Di= fermentat; BW= se-

gregowane bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; 

MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne) 

     Zanieczyszczenia > 2 mm 

Typ materiału Czy przy-
znano 
znak 

jakości? 

Źródło 
danych 

Rok (lata) Kraj Liczba 
pró-
bek 

Mediana 
czy 
Śred-
nia? 

M/Ś Rozkład 
czy Kalku-
lacja? 

90. 
percen-
tyl 

Czy prze-
kroczono 
limit >0,5% 
s.m.? 

"Surowe": wyniki analiz materiałów, które NIE posiadają znaku jakości     

           

BW Co Nie Ineris 2009-2011 FR 135 M 0,30 R 0,76 25,9% 

BW Co Nie Cré (IMD) 2000-2006 IE 99 M 0,00 R 0,30 ≥ 1 

BW Co Nie ADEME 2007-2008 FR 15 M 0,11 R 0,46 2 

           

BW+GW Co Nie DWMA 1994-2009 NL 976 M 0,13 R 0,40 5,9% 

BW+GW Co Nie REA 2009-2012 UK       

BW+GW Co Nie ARGE 2010-2012 AT 164 M 0,00 R 0,16 0,0% 

BW+GW Co Nie MS ES 2008-2012 ES 50 M 0,20 R 1,09 10 

BW+GW Co Nie VLACO 2008-2010 BE 114 M 0,20 R 0,30 ≥ 1 

BW+GW Co NN MS PT 2011-2012 PT 12 M 0,76 R 1,43 5 

           

GW Co Nie VLACO 2008-2010 BE 237 M 0,10 R 0,10 ≥ 1 

GW Co Nie ADEME 2007-2008 FR 45 M 0,17 R 0,83 5 

GW Co Nie Cré (IMD) 2000-2006 IE 42 M 0,00 R 0,06 0 

           

SS Co Nie EFAR 2011 FR 161 M 0,10 R 0,59 11,8% 

SS Co Nie ADEME 2007-2008 FR 20 M 0,12 R 1,05 4 

           

MBT Co Nie Ineris 2009-2011 FR 293 M 1,30 R 2,40 91,5% 

MBT Co Nie MS ES 2011-2012 ES 11 M 2,04 R 7,51 9 

           

BW+GW+ 

ECr Di (cały) 

Nie VLACO 
2011-2012 BE 211 

M 0,00 R 
0,00 0,0% 

BW+GW+E

Cr Di (suszo-

ny) 

Nie VLACO 

2011-2012 BE 64 

M 0,00 R 

0,10 0 

BW+GW+E

Cr Di (stały) 

Nie VLACO 
2011-2012 BE 55 

M 0,00 R 
0,00 ≥ 1 
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"Nagrodzone znakiem": wyniki analiz materiałów, które otrzymały znak jakości     

           

BW Co RAL GZ 251 BKG/ECN 2012 DE 1734 M 0,09 R 0,38 NN 

BW Co Znak CIC CIC 2006-2012 IT 686 Ś 0,17 R 0,45 7,0% 

           

BW+GW 

Co("dojrzały"

) 

RAL GZ 251 BKG/ECN 2008 DE 1817 

M 0,05 R 

0,27 NN 

BW+GW Co 

("świeży") 
RAL GZ 251 BKG/ECN 2008 DE 832 

M 0,10 R 
0,40 NN 

BW+GW Co NF U 44-051 CompostPLus 2006-2010 FR 25 M 0,30 R 0,55 3 

           

GW Co RAL GZ 251 BKG/ECN 2012 DE 1061 M 0,02 R 0,14 NN 

GW Co Znak CiC CIC 2006-2012 IT 98 Ś 0,07 R 0,24 4 

GW Co PAS 100 AFOR 2008 UK 94 M 0,00 R 0,17 0 

           

BW Di 

(płynny) 
RAL-GZ 245 BKG/ECN 2012 DE 783 

M 0,00 R 
0,04 NN 

BW Di 

(płynny) 
RAL-GZ 245 BKG/ECN 2010 DE 575 

M 0,00 K 
0,23 NN 

BW Di (sta-

ły) 
RAL-GZ 245 BKG/ECN 2012 DE 62 

M 0,01 R 
0,20 NN 

BW Di (sta-

ły) 
RAL-GZ 245 BKG/ECN 2010 DE 44 

M 0,03 K 
0,87 ≥ 2 

           

Man+Ecr Di 

(płynny) 
RAL-GZ 246 BKG/ECN 2012 DE 85 

M 0,00 R 
0,01 NN 

Man+Ecr Di 

(stały) 
RAL-GZ 246 BKG/ECN 2012 DE 33 

M 0,00 R 
0,01 NN 

 

Ilości zanieczyszczeń przedstawione w tabeli 10 należy oceniać ostrożnie, gdyż: 

 ich określanie odbywa się z użyciem różnych metod (np. metody destrukcji utlenia-

czem lub optycznej metody sitowej); 

 poszczególne nieczystości badane są w ramach różnych sposobów analizy, np. dla 

szkła, metali, plastików, folii plastikowych, kamieni itp.; 

 dane dotyczące różnych frakcji zanieczyszczeń nie zawsze dokładnie odpowiadają 

wielkościom > 2 mm, lecz czasem wielkości > 5 mm. Przy konstruowaniu tabeli 10 

posłużono się tymi danymi, które najlepiej odzwierciedlały wszystkie zanieczysz-

czenia powyżej 2 mm z wyłączeniem kamieni; 

 niektóre zestawy danych oparte były na bardzo ograniczonej liczbie próbek. Dlatego 

też liczba próbek niespełniających kryterium wyrażona była w procentach tylko 

wówczas, gdy zestaw próbek był odpowiednio duży (> 100 próbek). 

 

Wnioski z analizy tabeli 10 są następujące: 

 Kompost z bioodpadów i odpadów zielonych uzyskanych w trakcie zbiórki selek-

tywnej generalnie spełnia kryterium na poziomie 90. percentyla. Poziomy we Fran-

cji, Hiszpanii i Portugalii są wyższe niż we Włoszech, Holandii i Belgii. Nie jest ja-
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sne, co odpowiada za powstanie tej różnicy, ale możliwymi powodami są łączenie 

metod pomiarowych (np. badanie z użyciem utleniacza we Francji), wyższe limity 

krajowe i fakt, że przemysł produkcji kompostu z materiałów segregowanych dopie-

ro zaczyna się rozwijać (np. w Hiszpanii większość produkcji kompostu z materia-

łów segregowanych ulokowana jest w Katalonii). Różnice w danych dotyczących 

zanieczyszczeń fizycznych w kompoście z materiałów segregowanych z Francji i 

Holandii także są znaczne. Mimo że z powodu użycia różnych metodologii pomia-

rowych dokładne porównanie obu zestawów nie jest wykonalne, już na pierwszy rzut 

oka widać, że tylko 6% próbek z Holandii przekroczyłoby proponowane wartości 

graniczne dla zanieczyszczeń fizycznych, podczas gdy w przypadku próbek francu-

skich byłoby to już 26%. Być może da się to wytłumaczyć faktem, iż instalacje 

kompostujące/fermentujące są projektowane i zarządzane w taki sposób, by odpo-

wiadać zapisom prawa krajowego, a surowsze rozporządzenia przekładają się na 

zmniejszenie poziomów zanieczyszczeń. 

 Dane dotyczące kompostu z osadów ściekowych są skąpe i ograniczone do Francji, 

ale sugerują, że przeważająca większość próbek (> 80%) nie przekracza proponowa-

nych wartości limitowych. 

 Zarówno obszerne dane z Francji, jak i bardziej ograniczone dane hiszpańskie wyka-

zują, że większość kompostów MBT nie jest w stanie spełnić proponowanych kryte-

riów, przekroczenie założonych wartości nastąpiło w przypadku 90% próbek. Pomi-

mo tego, że liczbę tę da się po części usprawiedliwić (np. użyciem metody utleniacza 

we Francji), to jednak panuje przekonanie, że stoją za tym użyte technologie oraz 

stosunek konsumentów. Jako takie, na duże frakcje zanieczyszczeń fizycznych w 

kompoście MBT z Francji składa się głównie szkło. Sugeruje to, że szkło włączane 

jest do łańcucha mieszanych MSW zamiast być odzyskiwane przy użyciu dostęp-

nych systemów zbiórki szkła i ZSEE
33

, zaś użycie separacji mechanicznej dla mie-

szanych MSW nie zdołało usunąć go w całości. Zauważono także spore różnice ist-

niejące między poziomami zanieczyszczeń fizycznych w różnych instalacjach MBT. 

Dane Ineris odnoszące się do poziomu zakładów pokazują, że 3 z 15 zakładów MBT 

spełniło kryterium wartości granicznej 0,5% w ponad 30% przypadków, podczas gdy 

pozostałe zakłady miały z tym w ogóle spory kłopot. Nie da się jednak jednoznacz-

nie stwierdzić, czy lepsze działanie niektórych instalacji wiąże się z lepszą jakością 

materiałów wejściowych, zastosowaniem bardziej efektywnych technologii usuwa-

nia zanieczyszczeń bądź kombinacją obu tych czynników. 

 Przy fermentacie z segregowanych materiałów wejściowych zanieczyszczenia fi-

zyczne nie stanowią żadnego problemu, większość tych materiałów posiada bardzo 

niskie wartości dla poziomu 90. percentyla. 

 Porównanie danych BGK/ECN dla kompostów świeżych i dojrzałych pokazuje, że 

ostateczne przesiewanie produktu kompostowego może mieć wpływ na poziom za-

nieczyszczeń. Kompost świeży w systemie BGK przesiewany jest na sitach prze-

puszczających nieczystości rzędu 0-30 mm, zaś kompost dojrzały - 0-15 (12) mm. 

 

Wnioski 

 

Konkludując, z danych JSAC wyłania się taki sam obraz co z danych zewnętrznych, mimo, 

iż zastosowano odmienne metodologie. W przypadku niektórych materiałów komposto-

wych/przefermentowanych takich jak kompost MBT spełnienie proponowanych kryteriów 

                                                           
33

 ZSEE = zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (istotny dla szkła z np. ekranów i sprzętu oświetleniowe-

go) 
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w zakresie zanieczyszczeń fizycznych jest bardzo poważnie utrudnione, tak samo, jak miało 

to miejsce przy parametrach dla metali ciężkich. W przypadku pozostałych materiałów 

kompostowych/przefermentowanych, na przykład wytworzonych z wsadów segregowanych, 

spełnianie wymogów jest łatwiejsze. Z łącznej analizy danych JSAC i danych zewnętrznych 

wynika, że w każdej kategorii kompostów i fermentatów pewna ilość próbek spełni żądane 

kryteria, a część je przekroczy, aczkolwiek poziomy zanieczyszczeń fizycznych w kompo-

ście z materiałów segregowanych są generalnie znacznie niższe niż w materiałach MBT. 

 

3.5.5 Organiczne substancje zanieczyszczające 

3.5.5.1 Wprowadzenie 

Ani w badaniu pilotażowym dotyczącym kryteriów utraty statusu odpadu dla kompostu z 

2008 roku (IPTS, 2008), ani w początkowych fazach rozwoju niniejszego studium nie za-

proponowano limitów stężeń dla zanieczyszczeń organicznych. Dlatego, inaczej niż w przy-

padku metali ciężkich i zanieczyszczeń fizycznych, w dyskusji na temat wyników JSAC i 

danych z literatury zabrakło jasnego punktu odniesienia. Jednocześnie to właśnie problem 

możliwych podwyższonych stężeń organicznych substancji zanieczyszczających w niektó-

rych materiałach kompostowych/przefermentowanych był jedną z przyczyn, dla których 

uruchomiono kampanię próbkowania i analiz JRC. 

 

Wartości graniczne mogą zostać ustalone tak, by uwzględniać ocenę zagrożeń i szacunki 

techno-ekonomiczne. Niemniej jednak rozsądnie jest przyjąć, że wartości limitowe obecne 

w rozwiązaniach prawnych oparte są na dużej liczbie kryteriów uwzględniających warunki 

rynkowe, a także możliwe szkodliwe oddziaływania zdrowotne i środowiskowe. Z tego po-

wodu dywagacje zawarte w tym rozdziale będą skłaniały się ku takim właśnie wartościom 

granicznym obecnym w stosowanym obecnie odnośnym prawie. 

 

Obecnie w UE nie istnieją żadne przepisy precyzujące wartości graniczne dla organicznych 

substancji zanieczyszczających w kompostach i fermentatach. Regulacja Rady (KE) Nr 

1195/2006 z 18 lipca 2006 roku uzupełniająca Aneks IV regulacji (KE) Nr 850/2004 (w 

sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych) określa ogólne maksymalne limity stężeń 

dla PCB (50 mg/kg) i PCDD/F (15μg/kg) w odpadach. W przypadku przekroczenia tych 

limitów odpad musi być poddany obróbce w taki sposób, by wszystkie zawarte w nim trwałe 

zanieczyszczenia organiczne (POP) zostały zniszczone bądź nieodwracalnie zmienione. 

 

Na poziomie państw członkowskich można znaleźć ważne rozwiązania prawne krajowe i 

regionalne, które pośrednio lub bezpośrednio regulują limity zanieczyszczeń organicznych 

w kompoście i materiale przefermentowanym. Tabela 11 zawiera przegląd prawnie wiążą-

cych limitów i wartości orientacyjnych dla organicznych substancji zanieczyszczających w 

kompoście/fermentacie oraz podobnych materiałach w różnych krajach Europy. 

 

Tabela 11 wymienia tylko te przepisy, które związane są z zanieczyszczeniami organiczny-

mi w kompoście/fermentacie lub porównywalnych materiałach przeznaczonych do użytku 

na gruntach (rolnych). Jak wspomniano wyżej, trzeba mieć na uwadze, że niektóre państwa 

członkowskie wdrożyły konkretne regulacje dla kompostu/fermentatu, które nie wymagają 

przechodzenia badań pod kątem zanieczyszczeń organicznych pod warunkiem spełnienia 

pewnych warunków. Ma to miejsce w np. Austrii i Niemczech, gdzie nie istnieją żadne limi-

ty zanieczyszczeń organicznych dla kompostu i fermentatu z materiałów segregowanych 

wymienionych na liście pozytywnej. 
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Tabela 11: Przegląd wartości granicznych dla organicznych substancji zanieczyszczających w 

kompoście/fermentacie i podobnych materiałach w UE + CH (źródło: dane dostarczone przez 

partnerów, Amlinger i in., 2004 i Brändli i in., 2007a,b) 

  
 AT 

(a) 
BE (Fl) 

(b) 
BE (Wal; 

fermentat) 
(c) 

DE 
(d) 

DK 
(e) 

FR 
(kompost) 

(f) 

LU 
(g) 

SI 
(h) 

CH 
(i) 

PAH 
(mg/kg 
s.m.) 

6 
(suma 6 

substancji 
pokrewnych 

**) 

Osobne 
limity dla 10 

substancji 
pokrewnych 

5 (PAH16)  3 (suma dla 
11 substan-
cji pokrew-
nych ***) 

Osobne 
limity dla 3 
substancji 

pokrewnych 

10* 
(PAH16) 

3 4* 
(PAH16) 

PCB 
(mg/kg 
s.m.) 

0,2 
(PCB6) 

0,8 
(PCB7) 

0,15 
(PCB7) 

**** 0,08* 
(PCB7) 

0,8 
(PCB7; tylko 
dla kompo-
stu z osa-
dów ście-
kowych) 

0,1* 
(PCB6) 

0,4 
(klasa 

1) 
1 

(klasa 
2) 

(PCB6) 

 

PCDD/F 
(ng I-TEQ/ 
kg s.m.) 

20  100 ****   20*  20* 

PFC (mg/ 
kg  s.m.) 

0,1   0,1      

AOX (mg/ 
kg  s.m.) 

500  250       

LAS (mg/ 
kg  s.m.) 

  1500*  1300     

NPE (mg/ 
kg  s.m.) 

  25*  10     

DEHP (mg/ 
kg  s.m.) 

  50*  50     

(a) Düngemittelverordnung; (b) Regulacja VLAREA; (c) AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de 

certains déchets; (d) Düngemittelverordnung; (e) Slambekendtgørelsen; (f) NF U44-051 i NF U44-095; (g) 

Wartość orientacyjna; (h) Oficjalny Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 62/08; (i) Wartość orientacyj-

na z ChemRRV 814.81 

*= wartość orientacyjna; **= suma benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, ben-

zo(ghi)perylenu, fluorantenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu; ***= suma acenaftenu, fenentrenu, fluorenu, fluorante-

nu, pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, ben-

zo(ghi)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu; ****= Maksymalna suma PCDD/F oraz dl-PCB: 30 ng WHO-

TEQ/kg s.m., w niektórych przypadkach z dodatkowym ograniczeniem dla PCDD/F wynoszącym jedynie 5 ng 

WHO-TEQ/kg s.m.; PAH16 = suma 16 policyklicznych węglowodorów aromatycznych wymienianych przez 

amerykańską Agencję Ochrony Środowiska jako priorytetowe; PCB6 = suma PCB 28, 52, 101, 138, 153 i 180; 

PCB7 = suma PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180; PCDD/F = suma 17 polichlorowanych dibenzo-p-

dioksyn/furanów wyrażona w międzynarodowych równoważnikach toksyczności I-TEQ; PFC = związki per-

fluorowane (suma PFOS i PFOA); AOX = adsorbowalne halogeny organiczne; LAS = sulfonian liniowego 

alkilobenzenu; NPE = nonylofenol i etoksylaty; DEHP = ftalan di-2-etyloheksylu. 
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W pozostałych państwach członkowskich, na przykład w Holandii, niektóre komposty i 

fermentaty wytworzone z materiałów segregowanych ujętych na liście pozytywnej nie mu-

szą zostać poddawane badaniom na obecność zanieczyszczeń organicznych. 

 

W kilku państwach członkowskich na dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń organicznych 

w kompoście/fermentacie wpływ mają także inne przepisy prawne, dotyczące, na przykład, 

osadów ściekowych (np. dla kompostu z osadów ściekowych). Niemiecka regulacja w spra-

wie osadów ściekowych wyznacza limity dla produktów z osadów ściekowych, w tym dla 

opartych na nich kompostach: 0,2 mg/kg s.m. dla każdej substancji PCB6 i 100 ng I-TEQ/kg 

s.m. dla 17 PCDD/F. W Austrii stosuje się inny zestaw wartości granicznych dla kompostu 

MBT, który nie może być używany w rolnictwie tradycyjnym, ale wyłącznie jako pokrycie 

składowisk i składnik biofiltrów: 1 mg/kg s.m. dla PCB6, 50 ng I-TEQ/kg s.m. dla PCDD/F 

oraz 6 mg/kg s.m. dla PAH6. 

 

Trzeba zaznaczyć, że dla molekuł organicznych w kompoście/fermentacie stosuje się inne 

wartości graniczne, które bardzo często odnoszą się konkretnie do danego kraju czy regionu 

i dlatego nie ujęto ich w powyższej tabeli porównawczej. Przykładowo, region flamandzki 

w przypadku kompostu/fermentatu posiada zestaw limitów dla 40 związków organicznych, 

w tym 10 PAH. 

 

Francuska norma dla kompostu NF U44-051 wyznacza wartości limitowe dla 3 związków z 

grupy PAH: fluorantenu (4 mg/kg s.m.), benzo(b)fluorantenu (2,5 mg/kg s.m.) oraz ben-

zo(a)pirenu (1,5 mg/kg s.m.). Francuska norma dla kompostu z osadów NF U44-095 zawie-

ra dodatkowe ograniczenie 0,8 mg/kg s.m. dla PCB. 

 

W Holandii system jest nieco inny, maksymalna dopuszczalna koncentracja zanieczyszczeń 

organicznych nie jest wyrażona na bazie materii suchej, ale na tak zwanym istotnym kom-

ponencie korzystnym (P, N, K, wartość neutralizacyjna lub materia organiczna). Uniemoż-

liwia to ich porównanie z wartościami w tabeli. 

 

Kilka państw członkowskich jest obecnie w trakcie ustalania wartości granicznych dla za-

nieczyszczeń organicznych w kompoście/fermentacie lub ich rewizji. Czesi posiadają warto-

ści graniczne dla kompostu i fermentatu przeznaczonego do użytku poza rolnictwem (np. na 

placach zabaw), wartości dla rolnictwa jeszcze nie powstały. We Włoszech wartości limito-

we maja na razie postać propozycji, nie została ona jednak jak dotychczas zatwierdzona. 

 

3.5.5.2 Policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH) 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) powstają w procesach spalania i sta-

nowią problem, ponieważ mają charakter rakotwórczy i mutagenny. 

 

Związki z grupy PAH są biodegradowalne, ale stopień ich biodegradacji może być różny 

zależnie od składu i warunków otoczenia, proces połowicznego rozpadu waha się od kilku 

dni do kilkunastu lat (Shuttleworth i Cerniglia, 1995). Ponadto biodegradacja lub transfor-

macja nie zawsze równa się pełnej mineralizacji. Meyer i Steinhart (2001) podają, że meta-

bolity powstałe z rozpadu PAH mogą być bardzo trwałe, zaś Lundstedt i in. (2007) wskazuje 

na fakt, że PAH mogą przekształcać się w inne toksyczne związki, takie jak utlenione PAH. 

 

Większość wartości granicznych i orientacyjnych odnosi się do podzestawu utworzonego z 

16 głównych związków PAH obecnych na liście priorytetowych substancji zanieczyszczają-
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cych Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych: naftalenu, acenaftylenu, ace-

naftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo(a)antracenu, chryzenu, 

benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, bezno(a)pirenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, diben-

zo(a,h)antracenu i benzo(ghi)perylenu. 

 

Na potrzeby JSAC przebadano pozyskane próbki kompostu i fermentatu na obecność 12 z 

nich (fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo(a)antracenu, chryzenu, ben-

zo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, bezno(a)pirenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, diben-

zo(a,h)antracenu i benzo(ghi)perylenu). Nie badano próbek pod kątem obecności naftalenu, 

acenaftylenu, acenfatenu i fluorenu, ponieważ są to związki wysoce lotne i mogły zostać 

usunięte w trakcie liofilizacji próbek. Jak wynika z ogólnych danych zawartych w pracy 

Brändli i in. (2007a), PAH16 i PAH12 nie są zbyt dobrze skorelowane (R
2
 = 0,983 dla 72 

próbek), a stosunek między nimi wynosi 1,073. Można więc założyć, że rzeczywiste warto-

ści PAH16 będą mniej więcej 7,3% wyższe od zmierzonych wartości PAH12 uzyskanych w 

badaniu. Ten współczynnik korekcji został użyty od obliczenia wartości PAH16, które przed-

stawiono na rysunku 9. 
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Rysunek 9: Skalkulowane wartości PAH16 w próbkach kompostu i fermentatu zebranych przez 

JRC i dostarczonych przez zakłady. Dane oparte na zmierzonych wartościach dla PAH12 i ekstra-

polowanych przy użyciu stosunku PAH16/PAH12 wynoszącego 1.073 uzyskanego z pracy Brändli i 

in. (2007a). Oś horyzontalna reprezentuje stężenia (mg/kg s.m.), a oś wertykalna skumulowany 

procent próbek. Półprzezroczyste czerwone słupki oznaczają wartości graniczne ustalone w roż-

nych państwach Europy dla podobnych materiałów (Co= kompost; Di= fermentat; BW= segrego-

wane bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; 

MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne). 
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Od razu da się zauważyć pewne tendencje. Najmniejsze ilości PAH16 znajdowały się w 

próbkach kompostu, nieco większe w kompoście MBT, zaś największe ogólne stężenia wy-

stępowały w kompoście z bioodpadów, odpadów zielonych i osadów ściekowych. Trzy 

ostatnie kategorie obejmowały także sporą ilość próbek przekraczających krajowe granice 

lub wartości orientacyjne dla podobnych materiałów. 

 

Żeby zapewnić pewien poziom kompletności, do badania włączono także 5 próbek z katego-

rii "inne". W jednej z nich stwierdzono wartość powyżej 20 mg PAH/kg s.m., co wskazuje 

na potencjał skażenia każdego niejasno określonego materiału. 

 

Porównanie z istniejącymi danymi 

 

Powyższe dane znajdują swoje potwierdzenie w szeregu prac: 

 Brändli i in. (2007a) podaje, że ponad 25% z 69 próbek szwajcarskiego kompostu i 

fermentatu wytworzonego z materiałów segregowanych zawierało stężenia PAH 

wyższe niż zalecana w Szwajcarii wartość orientacyjna dla kompostu wynosząca 4 

mg/kg, przy czym średni poziom oscylował w granicach 3 mg/kg, a poziom dla 90. 

percentyla wyniósł 7 mg/kg. Jak wynika ze studium, związki PAH w większości ma-

ją charakter pirogeniczny, wynikający z ruchu pojazdów (asfalt i spaliny samocho-

dów), a także z wielu innych źródeł. W kolejnym badaniu poświęconym losom PAH 

w pełnowymiarowych zakładach (Brändli i in., 2007c) wykazano, że poziom PAH 

posiadających niską masę cząsteczkową zmniejszył się w trakcie kompostowania, 

podczas gdy związki o dużej masie cząsteczkowej zachowywały się stabilnie. W 

trakcie fermentacji stężenia PAH nie zmieniały się. 

 Schmutz i Bono (2012) opisują ostatnie badanie kompostu z materiałów segregowa-

nych w Szwajcarii, gdzie 25% z 26 próbek wykazywało poziomy PAH powyżej 

szwajcarskiej wartości orientacyjnej 4 mg/kg s.m. Wydaje się, że obecność wysokich 

stężeń PAH wiąże się ze zbiórką odpadów zielonych pochodzących z poboczy ulic i 

zebranych w trakcie prowadzenia prac utrzymaniowych na ulicach. 

 Porównując dane przytaczane w pracach Brändli i in. (2007a), Shmutz i Bono 

(2012), WRAP (2011), BLfU (2007), Kuch i in. (2007) oraz Prasad i Foster (2009) 

uzyskujemy obraz, na który składają sie 172 próbki kompostu i fermentatu z segre-

gowanych materiałów wejściowych. Okazuje się, że ponad 38% próbek wykazywało 

stężenia wyższe niż >3 mg PAH16/kg s.m., a 10% próbek stężenia sięgające nawet 

>6 mg PAH16/kg s.m. Najwyższa zmierzona wartość wyniosła 20,8 mg/kg s.m. 

 Francuskie badanie Ineris (2012) objęło 125 próbek kompostu produkowanego z ma-

teriałów segregowanych w systemie biopojemników i 133 próbki kompostu MBT, 

którym przyjrzano się pod kątem 3 PAH: fluorantenu, benzo(b)fluorantenu i ben-

zo(a)pirenu. Średni poziom wszystkich trzech związków był niższy w próbkach 

kompostu MBT (fluoranten: 0,29 mg/kg, benzo(b)fluoranten: 0,12 mg/kg i ben-

zo(a)piren: 0,09 mg/kg) niż w próbkach kompostu z materiałów biopojemnikowych 

(fluoranten: 0,46 mg/kg, benzo(b)fluoranten: 0,22 mg/kg i benzo(a)piren: 0,17 

mg/kg). Jako możliwą przyczynę podawano obecność w biopojemnikach odpadów 

zielonych i popiołów. 

 VLACO dostarczyło dane dotyczące PAH10 w kompoście i fermentacie z Belgii 

(Flamandii) wyprodukowanych w okresie od 2008 roku. Kompost wytwarzano z se-

gregowanych odpadów zielonych i VFG, zaś materiały przefermentowane uzyski-

wano z mieszanki bioodpadów, obornika i upraw energetycznych. W oparciu o kore-

lację między PAH10 a PAH16 amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska użytą w 

pracy Brändli i in. (2007a), wartości PAH16 obliczono poprzez pomnożenie wartości 
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PAH10 przez współczynnik 1,284 (R
2
 = 0,98 pomiędzy PAH10 a PAH16 dla 72 pró-

bek). Średnie wartości skalkulowane dla PAH16 wyniosły 2,53 mg/kg s.m. w kompo-

ście z odpadów zielonych (62 próbki), 3,29 mg/kg s.m. dla kompostu z odpadów 

VFG (22 próbki), 0,26 mg/kg s.m. dla kompletnego fermentatu (150 próbek), 0,18 

mg/kg s.m. dla frakcji stałej fermentatu (69 próbek) i 0,18 mg/kg s.m. dla suszonego 

fermentatu (68 próbek). Skalkulowane wartości PAH16 dla 90. percentyla wyniosły 

5,08 mg/kg s.m. dla kompostu z odpadów zielonych (62 próbki), 4,75 mg/kg s.m. dla 

kompostu z odpadów VFG (22 próbki), 1,30 mg/kg s.m. dla kompletnego fermentatu 

(150 próbek), 1,49 mg/kg s.m. dla frakcji stałej fermentatu (69 próbek) i 1,55 mg/kg 

s.m. dla suszonego fermentatu (68 próbek). Skalkulowane wartości PAH16 dla 95. 

percentyla wyniosły nawet 6,86 mg/kg s.m. dla kompostu z odpadów zielonych. Da-

ne te pokazują, że ogólne stężenia PAH są umiarkowanie wysokie, ale ilość PAH 

może się zwiększać zwłaszcza w przypadku kompostu, gdzie stężenia PAH16 czasa-

mi przekraczają istniejące krajowe wartości graniczne lub orientacyjne dla podob-

nych materiałów. 

 Dane dotyczące PAH z Luksemburga obejmują 6 zakładów badanych w okresie 

2005-2011 (w sumie uzyskano 38 wyników pomiarowych). Część danych odnosi się 

do PAH16, pozostałe do PAH6 (fluorantenu, benzo(b)fluorantenu, ben-

zo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-c,d)pirenu). W 

oparciu o korelację między PAH10 a PAH16 amerykańskiej Agencji Ochrony Środo-

wiska użytą w pracy Brändli i in. (2007a), wartości PAH16 obliczono poprzez po-

mnożenie wartości PAH6 przez współczynnik 2,1 (R
2
 = 0,83 pomiędzy PAH6 a 

PAH16 dla 72 próbek). Średnia wartość skalkulowana dla uzyskanej w ten sposób li-

sty PAH16 wyniosła 6,13 mg/kg, zaś wartość dla 90. percentyla to 12,0 mg/kg, która 

to wartość w porównaniu z danymi zaczerpniętymi z literatury oraz uzyskanymi w 

trakcie JSAC wydaje się dość wysoka. Nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny 

tej rozbieżności. Zwraca się jednak uwagę, że w ostatnim roku, dla którego potwier-

dzono pomiary (2011), stężenia PAH16 były generalnie niższe. 

 EFAR dostarczył dane dotyczące stężeń 3 PAH (fluorantenu, benzo(b)fluorantenu i 

benzo(a)pirenu) we francuskim kompoście z osadów ściekowych (483 próbki) za 

2011 rok. W oparciu o korelację między PAH3 a PAH16 amerykańskiej Agencji 

Ochrony Środowiska użytą w pracy Brändli i in. (2007a), wartości PAH16 obliczono 

poprzez pomnożenie wartości PAH10 przez współczynnik 3,01 (R
2
 = 0,90 pomiędzy 

PAH3 a PAH16 dla 72 próbek). Średnia wartość skalkulowana dla PAH16 wyniosła 

1,60 mg/kg, zaś wartość dla 90. percentyla to 3,64 mg/kg, co jak najbardziej zgadza 

się z wynikami JSAC. 

 Poprzednie badanie przesiewowe osadów ściekowych JRC FATE-SEES (IES, 2012) 

w przypadku koncentracji PAH16 w osadach wykazało relatywnie wysokie wartości 

średnią i dla 90. percentyla wynoszące odpowiednio 4,4 i 12,9 mg/kg s.m. (ekstrapo-

lowane z danych dla PAH12 w 32 próbkach). Wydaje się prawdopodobne, że osady 

ściekowe znacznie przyczyniają się do obecności PAH w materiałach komposto-

wych/przefermentowanych uzyskanych z osadów. 

 

Wnioski 

 

Dane JSAC oraz dane zawarte w literaturze sugerują, że wszystkie typy kompostów i fer-

mentatów zawierają związki z grupy PAH, zawartość waha się od ilości śladowych do kilku 

mg/kg s.m. Przekroczenia istniejących wartości granicznych i orientacyjnych ustalonych dla 

PAH obecnych w podobnych materiałach zdarzają się dla kilku procent lub nawet jednej 
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czwartej ogólnej liczby próbek w zależności od referencyjnej wartości granicznej i typu ma-

teriału. 

 

3.5.5.3 Dioksyny i związki dioksynopodobne 

Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD), polichlorowane dibenzofurany (PCDF) i poli-

chlorowane bifenyle (PCB) zostały zakazane przez konwencję sztokholmską w sprawie 

trwałych zanieczyszczeń organicznych. PCB i dioksyny mają podobną toksyczność, oba 

typy substancji są rakotwórcze, zaburzają pracę gruczołów endokrynowych i działają jak 

neurotoksyny. 

 

Dane dotyczące długotrwałej akumulacji dioksyn (i związków dioksynopodobnych) pocho-

dzących z kompostu/fermentatu lub materiałów podobnych są szczątkowe. Umlauf i in. 

(2011) pisze o długofalowym eksperymencie z udziałem gleby nawożonej nawozem mine-

ralnym, obornikiem z gospodarstwa rolnego, osadem ściekowym i kompostem na działce 

testowej w Meckenheim (Niemcy). Eksperyment rozpoczął się w 1962 roku, a próbki po-

brano w roku 2001. Stosowane dawki kompostu i osadów ściekowych były znacznie zwięk-

szone, 4 razy wyższe od sugerowanych w niemieckim rozporządzeniu w sprawie osadów 

ściekowych i bioodpadów. Co więcej, kompost początkowo składał się z odpadów z gospo-

darstw domowych i osadów ściekowych, dopiero od 1991 roku jego zawartość ograniczono 

do segregowanych bioodpadów. Autorzy wspominają także, że średnie stężenia PCB i 

PCDD/F w osadzie ściekowym i innych bioodpadach zmniejszyły się znacznie w ciągu 

ostatniej dekady. Wyniki pomiarów wskazały, że poziomy PCDD/F we wszystkich przy-

padkach były 4 razy niższe niż niemieckie wytyczne dla gruntów uprawnych. Mimo to, 

próbki pobrane z gleby, na której stosowano kompost i osady wykazywały 2-3-krotnie wyż-

sze stężenia PCDD/F niż działki poddane działaniu nawozów mineralnych czy obornika. 

Dotyczy to również dioksynopodobnych PCB. Wstępne badania wykonane po zakończeniu 

eksperymentu wykazały, że stężenia PCDD/F utrzymywały się na tym samym poziomie, 

podczas gdy poziom dioksynopodobnych PCB z biegiem czasu nieznacznie zmalał. Tego 

typu długookresowe dane wskazują na wysoki potencjał akumulacyjny PCDD/F i PCB w 

glebie. Co więcej, nawet po dziesięciu latach stosowania kompostu produkowanego wyłącz-

nie w materiałów segregowanych poziomy PCDD/F i PCB wciąż najwyższe były na działce 

nawożonej kompostem, co sugeruje wysoką trwałość tych zanieczyszczeń organicznych w 

glebie uprawnej. 

 

Ogólne biologiczne badanie przesiewowe 

 

W pierwszej kolejności skutki związków dioksynopodobnych mierzono podczas JSAC przy 

użyciu biotestu z odpowiedzią biologiczną wyrażoną jako równoważnik TCDD (rysunek 

10). Trzeba zaznaczyć, że pomiary wykonano przy użyciu tak zwanego testu CALUX 

(Chemically Activated LUciferase gene eXpression - aktywowana chemicznie ekspresja 

genu lucyferazy), testu in vitro mierzącego działanie związków dioksynopodobnych (Vond-

rácek i in., 2001). Biotest wywołuje toksyczną odpowiedź dioksyn poprzez wiązanie diok-

syn i związków dioksynopodobnych z receptorem węglowodorów arylowych. Test próby 

biologicznej nie jest jednak dokładny, w związku z czym wywoła reakcję typową dla związ-

ków dioksynopodobnych także i w związkach, które nimi nie są, np. w PCB i PAH (Taki-

gami i in., 2010). 

Dlatego też wyniki tych testów nie mogą być użyte do oceny naturalnej toksyczności próbek 

związanej z obecnością w nich dioksyn i innych związków, mogą jedynie posłużyć do po-

równania toksyczności dioksyn pomiędzy poszczególnymi próbkami. Niemniej jednak jako 
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narzędzie diagnostyczne biotest pomaga wyszczególnić efekty toksyczności wykazywane 

przez różne próbki i służy do selekcji próbek, którym warto się przyjrzeć bliżej. 
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Rysunek 10: Aktywność dioksyn mierzona przy użyciu biotestu CALUX (wyrażona w równoważ-

niku toksyczności TCDD) w próbkach kompostu i fermentatu zebranych przez JRC i dostarczo-

nych przez zakłady. Oś horyzontalna reprezentuje stężenie (μg/kg s.m.), zaś oś wertykalna skumu-

lowany procent próbek (Co= kompost; Di= fermentat; BW= segregowane bioodpady i odpady zie-

lone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; MBT= obróbka mechaniczno-

biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne). 

 

Porównując wyniki biotestu dioksyn i pomiarów PAH16 można zauważyć podobne tenden-

cje. Najmniejszą ogólną odpowiedzią TCDD charakteryzują się próbki fermentatu, nieco 

większą - próbki kompostu MBT. Kompost z bioodpadów, odpadów zielonych i osadów 

ściekowych posiada największe ogólne stężenia PAH16. Należy jednak dodać, że nie można 

było ustalić żadnej korelacji pomiędzy stężeniem PAH16 w danej próbce a odpowiedzią za-

wartych w niej dioksyn mierzoną w trakcie biopróby, co wskazuje na fakt, że inne obecne w 

niej związki także mogą być odpowiedzialne za tę odpowiedź. 

 

Analiza chemiczna PCB 

 

Próbki w każdej kategorii, które w poprzednim badaniu wykazały wysokie wartości TEQ 

zostały poddane dalszym testom na obecność PCB i PCDD/F. W sumie wybrano 18 próbek 

kompostu i fermentatu. Wyniki badań pod kątem PCB i PCDD/F pokazują rysunki 11 i 12. 
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Wyniki analizy PCB (rysunek 11) pokazują, że żadna z próbek kompostu i fermentatu nie 

przekroczyła istniejących krajowych wartości granicznych lub orientacyjnych. Próbki kom-

postu i fermentatu generalnie wykazują niskie poziomy PCB, poszczególne kategorie nie 

odbiegają znacznie od siebie w tym zakresie. 
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Rysunek 11: Suma 7 związków z grupy PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180) w próbkach 

kompostu i fermentatu zebranych przez JCR i przesłanych przez zakłady (Co= kompost; Di= fer-

mentat; BW= segregowane bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= 

osady ściekowe; MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energe-

tyczne) 

 

Analiza chemiczna PCDD/F 

 

Wyniki analizy PCDD/F (rysunek 12) przedstawiono zarówno w postaci niższych, jak i 

wyższych wartości wiążących
34

, a rzeczywiste wartości mieszczą się pomiędzy nimi. Wyni-

ki przekładają sie na ogólne niskie równoważniki toksyczności dla wszystkich próbek, żad-

na z wyższych wartości wiążących nie przekroczyła istniejącej wartości granicznej 20 ng I-

TEQ/kg s.m. Tu również nie da się wskazać wyraźnych różnic pomiędzy kategoriami, 

zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmie się niższe i wyższe poziomy wiążące jednocześnie. 

 

 

                                                           
34

 W przypadku wyników poniżej granicy wykrywalności niższa wartość wiążąca obliczana jest z założeniem, 

że wartość koncentracji jest równa zeru, podczas gdy wyższa wartość wiążąca obliczana jest przy założeniu, że 

granica wykrywalności równa się wartości koncentracji. Granica wykrywalności jest różna w poszczególnych 

próbkach, ponieważ ustawienia urządzeń są dobierane w taki sposób, by możliwy był pomiar wszystkich 

związków. 
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Rysunek 12: Międzynarodowe równoważniki toksyczności (I-TEQ) 17 związków z grupy 

PCDD/F w próbkach kompostu i fermentatu zebranych przez JRC i dostarczonych przez zakłady. 

Dane obejmują niższe (LB) i wyższe (UB) wartości wiążące. Czerwony słupek oznacza istniejące 

wartości graniczne w różnych krajach Europy (Co= kompost; Di= fermentat; BW= segregowane 

bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane odpady zielone; SS= osady ściekowe; MBT= ob-

róbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; ECr= uprawy energetyczne) 

 

Gwoli ścisłości należy dodać, że jedna z dwóch zanalizowanych próbek z kategorii "inne" 

wykazała wartości PCB większe niż 100 μg/kg s.m., czyli ponad dwukrotnie wyższe niż 

stężenia obecne we wszystkich próbkach kompostu/fermentatu. Stężenia PCDD/F obydwu 

badanych próbek z kategorii "inne" nie różniły się od tych, jakie stwierdzono z próbkach 

kompostu/fermentatu. 

 

Porównanie z istniejącymi danymi 

 

Zaprezentowane powyżej dane dotyczące PCB i PCDD/F znajdują potwierdzenie w szeregu 

studiów naukowych: 

 Studium Brändli i in. (2007a i b) dla kompostów i fermentatów z materiałów segre-

gowanych zawierają dane zgodne z wynikami JSAC. Przyglądając się danym dla 

każdej z 68 próbek, można zauważyć, że wartości PCB-7 wahają się od 8,8 do 101,4 

μg/kg materii suchej. Średnia wartość PCB-7 wyniosła 27,3 μg/kg materii suchej, zaś 

wartość dla 90. percentyla 46,4 μg/kg materii suchej. W przypadku PCDD/F rozpię-

tość wyniosła 0,5-21,0 ng I-TEQ/kg materii suchej, ze średnią wartością 3,2 ng I-

TEQ/kg materii suchej i wartością dla 90. percentyla 9,9 ng I-TEQ/kg materii suchej 

w 18 próbkach. Nie stwierdzono korelacji między PCB i PCDD/F (R
2
= 0,0013). 

 Wyczerpujący przegląd literatury dokonany w pracy Brändli i in. (2005) dotyczącej 

kompostu z materiałów segregowanych i obejmującej dane z lat 1990-2003 wskazał 

na fakt, że poziomy PCB-6 w kompostach z odpadów zielonych dla 90. percentyla 

wynosiły mniej więcej 70 μg/kg materii suchej (dla 55 próbek), zaś poziomy PCB-6 
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w kompostach z odpadów zbieranych w systemie biopojemników przekraczały 100 

μg/kg suchej materii (dla 124 próbek). Dane dotyczące poziomów PCDD/F w kom-

poście z odpadów zielonych i kompoście z odpadów zbieranych w systemie biopo-

jemników dla 90. percentyla wykazywały wartości, odpowiednio, nieco powyżej 20 

ng I-TEQ/kg suchej materii (dla 61 próbek) i około 18 ng I-TEQ/kg materii suchej 

(dla 124 próbek). 

 Porównując dane dotyczące PCB przytaczane w pracach Brändli i in. (2007a), 

Shmutz i Bono (2012), WRAP (2011), BLfU (2007), Kuch i in. (2007) oraz Prasad i 

Foster (2009) uzyskujemy obraz, na który składa sie 168 próbek kompostu i fermen-

tatu z segregowanych materiałów wejściowych. Z danych wynika, że 3 próbki wyka-

zywały stężenia wyższe od >100 μg PCB/kg s.m., ale żadna z próbek nie przekroczy-

ła poziomu 200 μg PCB/kg s.m. 

 Porównując dane dotyczące PCDD/F przytaczane w pracach Brändli i in. (2007a), 

Shmutz i Bono (2012), WRAP (2011), BLfU (2007), Kuch i in. (2007) oraz Prasad i 

Foster (2009) uzyskujemy obraz, na który składa się 57 próbek kompostu i fermenta-

tu z segregowanych materiałów wejściowych. Z danych wynika, że 3 próbki wyka-

zywały stężenia wyższe od >15 ng I-TEQ/kg suchej materii, a 2 przekroczyły po-

ziom 30 ng I-TEQ/kg suchej materii. 

 VLACO dostarczyło dane dotyczące PCB-7 w kompoście i fermentacie z Belgii 

(Flamandii) wyprodukowanych w okresie od 2008 roku. Kompost wytwarzano z se-

gregowanych odpadów zielonych i VFG, zaś materiały przefermentowane uzyski-

wano z mieszanki bioodpadów, obornika i upraw energetycznych. Średnia wartość 

PCB wyniosła 4 μg/kg s.m. dla kompostu z odpadów zielonych (62 próbki), 14 

μg/kg s.m. dla kompostu z odpadów VFG (22 próbki), 0 μg/kg s.m. dla kompletnego 

fermentatu (150 próbek), 0 μg/kg s.m. dla frakcji stałej fermentatu (69 próbek) i 0 

μg/kg s.m. dla suszonego fermentatu (68 próbek). Wartości PCB na poziomie 90. 

percentyla wyniosły 25 μg/kg s.m. dla kompostu z odpadów zielonych (62 próbki), 

40 μg/kg s.m. dla kompostu z odpadów VFG (22 próbki), 16 μg/kg s.m. dla kom-

pletnego fermentatu (150 próbek), 1 μg/kg s.m. dla frakcji stałej fermentatu (69 pró-

bek) i 10 μg/kg s.m. dla suszonego fermentatu (68 próbek). 

 Dane EFAR za 2011 rok dotyczące stężeń PCB-7 we francuskim kompoście z osa-

dów ściekowych (453 próbki) wskazują, że w wielu przypadkach granica oznaczal-

ności była dość wysoka, bo wynosiła 105 μg/kg, przy czym ponad dwie trzecie pró-

bek wykazywało stężenia poniżej tej wartości. Koncentracja PCB-7 na poziomie 90. 

percentyla wyniosła 133 μg/kg s.m. W 4,6% próbek stężenia PCB-7 przekroczyły 

200 μg/kg s.m. 

 Dane dotyczące PCB we francuskim kompoście z segregowanych bioodpadów (27 

próbek) obejmują lata 2007-2012. Żadna z wartości PCB-7 nie przekroczyła 105 

μg/kg s.m. (a więc wszystkie znalazły się poniżej granic oznaczalności). Dodatkowo, 

dane za lata 2009-2012 dotyczyły także kompostu MBT (55 próbek) wytworzonego 

albo bezpośrednio w procesie kompostowania, albo w trakcie kompostowania i na-

stępującej po nim fermentacji anaerobowej. Maksymalne mierzone stężenia PCB-7 

zawsze znajdowały się poniżej 105 μg/kg s.m. (poniżej granic oznaczalności), za wy-

jątkiem dwóch próbek (164 i 632 μg/kg s.m.). 

 WRAP (2006) zbadało poziomy PCB w 8 próbkach kompostu wytworzonego z ni-

skiej jakości odpadów drewnianych. Stwierdzone średnie stężenia wyniosły 4,4 mg 

PCB/kg przy maksymalnych poziomach dochodzących do 10 mg/kg (10 000 μg/kg). 

W studium nie napisano dokładnie, które związki PCB były badane, ale tak wysokie 

poziomy PCB wskazują, że nieprawidłowo określone lub zanieczyszczone materiały 

wejściowe mogą pogarszać jakość kompostu. 
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Wnioski 

 

Dane uzyskane podczas JSAC i wybrane z literatury sugerują, że wszystkie typy kompostów 

i fermentatów zawierają związki z grup PCB i PCDD/F, przynajmniej w śladowej ilości. 

Ogólnie rzecz ujmując, zakres stężeń nie przekracza istniejących krajowych wartości gra-

nicznych i orientacyjnych dla podobnych materiałów. Przekroczenia tych wartości wystę-

powały sporadycznie i dotyczą od 0 do kilku procent wszystkich próbek w zależności od 

zastosowanej referencyjnej wartości granicznej i typu materiału. 

 

3.5.5.4 Związki perfluorowane (fluorosurfaktanty, PFC) 

Związki perfluorowane lub fluorosurfaktanty używane są w wielu procesach przemysło-

wych oraz jako powłoki odporne na zabrudzenia. Do tej grupy należą takie fluorosurfaktanty 

jak kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), kwas perfluorooktanowy (PFOA) i kwas per-

fluorononanowy (PFNA). Toksyczność tych substancji przejawia się w ich rakotwórczości i 

działaniu zaburzającym pracę gruczołów endokrynowych. W 2009 roku PFOS i jego po-

chodne z powodu ich jawnej toksyczności zostały wpisane na listę Konwencji Sztokholm-

skiej. Duńska Agencja Ochrony Środowiska przeprowadziła ostatnio badanie potencjalnego 

zagrożenia związanego ze stosowaniem osadów ściekowych w glebach w tym kraju (Jensen, 

2012). We wnioskach stwierdzono, że uniepalniacze bromowe, substancje piżmowe, farma-

ceutyki i polichlorowane bifenyle nie stanowią szczególnego zagrożenia dla organizmów 

glebowych i ogólnej jakości gleby. Inaczej sprawa wygląda w przypadku PFOS, których 

wysokie poziomy zaobserwowane w duńskich osadach mogą nieść ze sobą długoterminowe 

ryzyko dla ekosystemów glebowych. 

W Austrii i Niemczech dla nawozów ustalono wartości graniczne 100 μg PFT/kg s.m. (suma 

PFOA i PFOS). 

 

Wyniki analiz JSAC dotyczące sum PFOS i PFOA przedstawione są na rysunku 13. 
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Rysunek 13: Związki perfluorowane (suma PFOA i PFOS) w próbkach kompostu i fermentatu ze-

branych przez JRC i dostarczonych przez zakłady. Oś horyzontalna reprezentuje stężenia (μg/kg 

s.m.), zaś oś wertykalna skumulowany procent próbek. Półprzezroczysty czerwony słupek przed-

stawia istniejące wartości graniczne ustalone dla podobnych materiałów w różnych krajach Europy 

(Co= kompost; Di= fermentat; BW= segregowane bioodpady i odpady zielone; GW= segregowane 

odpady zielone; SS= osady ściekowe; MBT= obróbka mechaniczno-biologiczna; Man= obornik; 

ECr= uprawy energetyczne) 

 

Dane pokazują, że komposty z odpadów zielonych i bioodpadów zawierają najmniejsze stę-

żenia PFC, tuż za nimi plasują się fermentat i kompost MBT. Komposty z osadów ścieko-

wych zawierają wyraźnie najwyższe ogólne stężenia PFC, kilka próbek przekroczyło grani-

cę 100 μg/kg s.m. stosowaną dla nawozów w Austrii i Niemczech. 

  

Celem uzupełnienia należy dodać, że stężenia PFC w siedmiu przebadanych próbkach z 

kategorii "inne" nie odbiegały znacznie od tych, jakie stwierdzono w próbkach kompo-

stu/fermentatu. 

 

Porównanie z istniejącymi danymi 

 

Najbardziej aktualna literatura dotycząca związków perfluorowanych w kompoście i fer-

mentacie nie jest obszerna. 

 Z pracy Brändli i in. (2007b) wynika, że łączne stężenia substancji z grup PFOA i 

PFOS zmierzone na podstawie 18 próbek fermentatu i kompostu z materiałów segre-

gowanych wahają się od 1,8 do 24,6 μg/kg materii suchej. 

 Porównując dane dotyczące PFC przytaczane w pracach Brändli i in. (2007b), 

WRAP (2011) i BLfU (2007) uzyskujemy obraz, na który składa się 66 próbek kom-

postu i fermentatu z segregowanych materiałów wejściowych. Z danych wynika, że 

żadna z próbek nie przekroczyła wartości 50 μg PFC/kg materii suchej. 
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Wnioski 

 

Dane uzyskane podczas JSAC i wybrane z literatury sugerują, że wszystkie typy kompostów 

i fermentatów zawierają związki z grupy PFC. Nawet na podstawie skąpej ilości dostępnych 

danych można stwierdzić, że większość kompostów i fermentatów zawiera tylko śladowe 

ilości tych substancji znajdujące się grubo poniżej istniejących krajowych wartości granicz-

nych i orientacyjnych. Wyniki pomiarowe JSAC pokazują jednak, że materiały kompostowe 

z osadów ściekowych mogą zawierać ogólne wyższe stężenia PFC, które przekraczają sto-

sowane obecnie krajowe wartości graniczne i orientacyjne. 

 

3.5.5.5 Inne 

W trakcie kampanii próbkowania przeanalizowano także inne substancje. W przypadku 

większości z nich zmierzone wartości były niskie, często także nie istniała możliwość po-

równania z powodu braku przepisów prawnych lub wartości granicznych bądź orientacyj-

nych dla kompostu/fermentatu lub podobnych produktów (np. bionawozów). Poniżej znaj-

duje się przegląd tych substancji oraz ich krótkie omówienie: 

 

 Nonylofenol: badanie na obecność tego prekursora surfaktantów objęło 28 próbek 

zebranych w trakcie JSAC należących do wszystkich kategorii. Najwyższe stężenie 

nonylofenolu stwierdzono w jednej próbce (próbce kompostu z odpadów zielonych) 

i jego wartość wyniosła 10,4 mg/kg. Drugie najwyższe stężenie wyniosło 3,9 mg/kg. 

Najwyższa wartość wciąż znajduje się dużo poniżej orientacyjnej wartości granicz-

nej dla kompostu/fermentatu wynoszącej 25 mg/kg, jaką stosuje się w Belgii, i nieco 

powyżej duńskiej wartości granicznej 10 mg/kg. Raport na temat oceny zagrożeń w 

UE (IHCP, 2002) podaje dla dżdżownic żyjących w glebie wartość EC10 (reproduk-

cyjną) na poziomie 3,44 mg/kg, ale wspomina również, że okres połowicznej biode-

gradacji wynosi 20-30 dni, zaś okres pełnej mineralizacji do 100-300 dni. Z uwagi na 

niskie stwierdzone stężenia i względnie szybką biodegradację można przyjąć, że ten 

związek nie stanowi dużego problemu w przypadku jakości kompostu/fermentatu. 

 

 PBDE (polibromowane etery difenylowe): ta grupa uniepalniaczy jest znana ze swej 

trwałości. Konsorcjum ESWI przeprowadziło badanie, którego celem było dostar-

czenie Komisji Europejskiej danych naukowych potrzebnych do uzupełnienia regu-

lacji w sprawie PTP o wartości graniczne dla nowych substancji wpisanych na listę 

(ESWI, 2011). Autorzy raportu wysunęli propozycję krytycznych poziomów dla od-

padów stosowanych bezpośrednio w glebie. Jednymi z proponowanych granic były 

50 mg/kg (50 000 μg/kg) dla związków pokrewnych PBDE i 500 μg/kg dla pentaB-

DE. W trakcie JSAC wyselekcjonowano 34 próbki należące do wszystkich kategorii. 

Utworzono z nich 9 pul próbek po 1-5 próbek każda. W żadnej z pul nie stwierdzono 

wartości wyższych niż 1 mg/kg s.m. dla PBDE i 40 μg/kg dla pentaBDE. Nawet bio-

rąc pod uwagę bardzo mało prawdopodobną sytuację, w której sygnał PBDE poja-

wiłby się w tylko jednej próbce w poszczególnych pulach, oznaczałoby to, że mak-

symalne stężenia wyniosłyby 5 mg/kg dla całkowitego PBDE i 200 μg/kg dla pen-

taBDE w pojedynczej próbce, co wciąż jest poniżej wartości granicznych propono-

wanych w studium ESWI. Można więc stwierdzić, że te związki stanowią raczej 

bardzo niewielki problem w kontekście jakości kompostu/fermentatu. 

 

 Piżma wielopierścieniowe: badanie nakierowane na te substancje zapachowe prze-

prowadzone zostało na grupie 100 próbek ze wszystkich kategorii zebranych w trak-
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cie kampanii próbkowania i analiz JRC. Najwyższe zmierzone stężenie wyniosło 6,8 

mg/kg dla galaksolidu (HHCB) i 0,95 mg/kg dla tonalidu (AHTN). Na poziomie 

państw członkowskich nie istnieją żadne rozwiązania prawne dotyczące obecności 

tych substancji w kompoście/fermentacie. W 2006 roku w Niemczech pojawiła się 

propozycja ustalenia granicy wynoszącej od 10 do 15 mg/kg w osadach ściekowych, 

ale ostatecznie nie została ona przyjęta (Bundesministerium, 2006). W każdym razie, 

obecne badanie wykazało stężenia dużo niższe niż owe sugerowane wartości gra-

niczne. Co więcej, w oparciu o wcześniejszą ocenę wpływu Europejskie Biuro Che-

miczne (ECB - European Chemical Bureau) doszło do wniosku, że ani HHCB, ani 

AHTN nie są uznawane za substancje PBT
35

 (IHCP, 2008a,b) oraz że ulegają one 

szybkiemu rozkładowi w środowisku. Można więc stwierdzić, że te związki stano-

wią raczej bardzo niewielki problem w kontekście jakości kompostu/fermentatu. 

 

 Pestycydy: w trakcie kampanii próbkowania i analiz JRC na obecność niektórych 

pestycydów przebadano 54 próbki wybrane ze wszystkich kategorii. Wśród bada-

nych substancji znalazły się herbicydy takie jak 2,4-D, jedne z najpowszechniej sto-

sowanych związków służących do ochrony upraw (Eurostat, 2007), a także dichlor-

prop, mekoprop, MCPA, 2,4,5-T i benzaton. Listę tę uzupełniono o szeroko stoso-

wany insektycyd imidakloprid. Suma stężeń wszystkich 7 pestycydów we wszyst-

kich przypadkach była niższa niż 50,1 μg/kg. Państwa członkowskie nie ustaliły 

żadnych wartości granicznych tych związków w kompostach/fermentatach, ale dla 

potrzeb ilustracyjnych można wspomnieć, że w Austrii ustalono wartość graniczną 

500 μg/kg dla sumy 10 pestycydów organochlorowych. Mimo że w niniejszym ba-

daniu pestycydy reprezentowały mały ułamek wszystkich pestycydów dostępnych na 

rynku, dane pomiarowe sugerują, że pestycydy stanowią raczej bardzo niewielki 

problem w kontekście jakości kompostu/fermentatu. 

 

 Chlorofenole: w trakcie kampanii próbkowania i analiz JRC 54 próbki wybrane ze 

wszystkich kategorii przebadano pod kątem obecności 2,4,6-trichlorofenolu, penta-

chlorofenolu, 2-chlorofenolu, 2,4-dichlorofenolu, 2,4,5-trichlorofenolu i 2,3,4,6-

tetrachlorofenolu. Najwyższe zmierzone stężenie wyniosło 0,08 mg/kg, znacznie 

mniej niż poszczególne wartości graniczne zaproponowane w nowych rozporządze-

niach VLAREA dotyczących ulepszaczy gleby i nawozów w oparciu o niedawne ba-

danie przeprowadzone w Belgii przez VITO
36

. Wyniki są zgodne z raportem Amlin-

gera i in. (2004), w którym stwierdzono, że chlorofenole są wysoce biodegradowal-

ne. 

 

 Nie wykonano żadnych pomiarów w związku z LAS, AOX i DEHP. Jednakże kilka 

państw członkowskich posiada rozwiązania prawne w sprawie tych związków, ale, 

jak pokazano w pracy Amlingera i in. (2004), większość z tych związków jest wyso-

ce biodegradowalna. 

 

 W przypadku farmaceutyków niemożliwe było wysunięcie żadnych konkretnych 

wniosków, ponieważ obecnie nie ma żadnych odnośnych wartości orientacyjnych 

bądź wiążących wartości granicznych. Ocena ryzyka dokonana przez duńską agencję 

EPA w zakresie osadów ściekowych nie wykazała żadnego niedopuszczalnego ryzy-

                                                           
35

 PBT = Persistency/Bioaccumulation/Toxicity [Trwałość/Bioakumulacja/Toksyczność] 
36

 Dane uzyskane w trakcie bezpośredniej komunikacji z belgijskim delegatem: proponowane wartości gra-

niczne dla różnych chlorofenoli wahały się od 0,3 do 6 mg/kg. 
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ka dla gatunków żyjących w glebach związanego z obecnością farmaceutyków w 

osadach ściekowych (Jensen, 2012). 

 

3.6 Wnioski i zalecenia 

 

Wyniki kampanii próbkowania i analiz JRC przedstawione w tym rozdziale dostarczają no-

wego spojrzenia na wiele kwestii. Dane JSAC uzupełnione o najbardziej aktualne dane z 

innych źródeł stanowią bardzo cenne narzędzie wspierające próby ustalenia kryteriów end-

of-waste dla kompostu i fermentatu. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki JSAC wraz z danymi z nowych publikacji naukowych i baza-

mi danych dostarczonymi przez ekspertów pokazują, że: 

 Wszelkie niesprecyzowane produkty ("inne"), takie jak stabilizowane odpady mie-

szane przeznaczone do składowania mogą zawierać bardzo nieprzewidywalne i wy-

sokie stężenia substancji zanieczyszczających. 

 Żadna z technologii nie stanowi dostatecznie dobrej bariery blokującej przenikanie 

organicznych i nieorganicznych substancji zanieczyszczających, zalecane jest regu-

larne badanie poziomów niektórych zanieczyszczeń we wszystkich typach materia-

łów. 

 Użycie segregowanych bioodpadów i odpadów zielonych przekłada się na lepsze 

wyniki jeśli chodzi o stężenia metali ciężkich niż użycie mieszanych odpadów ko-

munalnych lub osadów ściekowych jako materiałów wejściowych. 

 Komposty MBT z reguły wykazują bardzo duże ogólne poziomy zanieczyszczeń fi-

zycznych, a istniejące dane pokazują, że zdecydowana większość kompostów MBT 

nie spełniłaby proponowanych w tym zakresie kryteriów utraty statusu odpadu. 

 Średnio wszystkie materiały (prócz "innych") wykazują porównywalne poziomy stę-

żeń dla PAH, PCB, PCDD/F i PFC, z pojedynczym wyjątkiem kompostu z osadów 

ściekowych, który zazwyczaj zawiera wyższe ilości PFC. Przekroczenia istniejących 

krajowych wartości granicznych i orientacyjnych występowały najczęściej dla 

związków klasy PAH. Przekroczenia w przypadku PFC ograniczały się do materia-

łów wytworzonych z osadów ściekowych, gdzie prawdopodobieństwo ich wystąpie-

nia jest całkiem spore. Poziomy stężeń pozostałych zanieczyszczeń organicznych we 

wszystkich badanych materiałach były bardzo niskie i/lub nie są obecnie powszech-

nie uznawane za związki, którymi prawodawstwo państw członkowskich powinno 

się koniecznie zająć. 

 

Ważne jest jednak, by zdać sobie sprawę z następujących ograniczeń JSAC: 

 Uczestnictwo w JSAC było dobrowolne i dlatego nie można wykluczyć, że w innych 

kompostowniach/fermentowniach produkowane materiały mają zupełnie inną jakość 

niż te, których próbki przebadano. 

 Z powodu ograniczeń i osadzenia czasowego JSAC niemożliwe było uwzględnienie 

odchyleń związanych z porą roku, aczkolwiek dane zdają się współgrać z wynikami 

innych badań, które obejmowały dłuższe okresy i w związku z tym brały pod uwagę 

wariacje sezonowe i możliwe gwałtowne wzrosty stężeń. Co więcej, praca Brändli i 

in. (2005) zauważa, że najwyższe stężenia trwałych zanieczyszczeń organicznych 

zaobserwowano w próbkach kompostu pobranych latem. Jako że większość próbek 

badanych w trakcie JSAC pozyskano w okresie letnim w 2011 roku, nie ma powodu, 

by twierdzić, że pomiary organicznych substancji zanieczyszczających dokonane 
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podczas JSAC są systematycznie niedoreprezentowują rzeczywistych stężeń PTP w 

kompoście i fermentacie. 

 Z powodu swych ograniczonych rozmiarów zestaw danych JSAC generalnie dostar-

cza informacji dotyczących trendów aniżeli statystycznie znaczących danych na te-

mat różnic pomiędzy typami kompostu/fermentatu. 

 

Podsumowując, po analizie obszernych danych naukowych przedstawionych w tym rozdzia-

le można sformułować następujące wnioski i zalecenia dotyczące kryteriów end-of-waste 

dla kompostu/fermentatu: 

 

 Wymogi jakościowe dla produktu w ramach end-of-waste powinny stanowić dodat-

kowe zabezpieczenie przed niepożądanymi substancjami zanieczyszczającymi, któ-

rych obecności nie można zapobiec bądź których nie da się usunąć jedynie starannie 

dobierając materiały wejściowe i warunki procesu, a które mogą szkodliwie oddzia-

ływać na środowisko i zdrowie ludzi. 

 Podczas ustalania kryteriów utraty statusu odpadu należy uwzględnić wymogi testo-

we i wartości graniczne dla metali ciężkich i zanieczyszczeń fizycznych we wszyst-

kich kategoriach kompostu/fermentatu, ponieważ żadna technologia czy typ materia-

łu wejściowego nie stanowią pełnej ochrony przed obecnością metali ciężkich. 

 Podczas ustalania kryteriów utraty statusu odpadu należy uwzględnić wymogi testo-

we i wartości graniczne dla pewnych organicznych substancji zanieczyszczających, 

zwłaszcza PAH (dla wszystkich możliwych materiałów komposto-

wych/przefermentowanych) i PFC (tylko w przypadku dopuszczenia materiałów 

opartych na osadach ściekowych), ponieważ żadna technologia czy typ materiału 

wejściowego nie zagwarantują, że zanieczyszczenia nie będą się pojawiać. 
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4 Proponowany zakres i kryteria end-of-waste 
Rozdział ten przybliża szczegółowe wyniki rozmów prowadzonych wewnątrz Technicznej 

Grupy Roboczej na temat możliwych kryteriów utraty statusu odpadu dla kompostu i mate-

riału przefermentowanego, a także formułuje propozycje tychże kryteriów z uwzględnie-

niem różniących się między sobą opinii eksperckich. 

 

Już od początku stawało się jasne, że jakiekolwiek propozycje dotyczące kryteriów end-of-

waste na poziomie UE nieodłącznie wiązać się będą z precyzyjnym zdefiniowaniem zakre-

su materiałów, jakie mogłyby podlegać tym kryteriom. Dlatego też niniejszy rozdział rozpo-

czyna się analizą różnych opcji zakresu, które zaproponowano w trakcie trwania projektu, 

następnie zaś przedstawia ostateczną propozycję definicji zakresu. 

 

W drugiej części rozdziału zawarto przegląd możliwych korzyści płynących z wdrożenia 

kryteriów end-of-waste w UE, a także warunków, jakich należy przestrzegać w przypadku 

utraty statusu odpadu. Część ta kończy się szczegółowym omówieniem różnorodnych ele-

mentów możliwych kryteriów end-of-waste dla kompostu i fermentatu. 

 

4.1 Proponowane zakresy i definicje 

4.1.1 Wprowadzenie 

Jakakolwiek propozycja dotycząca kryteriów end-of-waste na poziomie UE powinna iść w 

parze z precyzyjnym zdefiniowaniem zakresu materiałów, jakie mogłyby podlegać tym kry-

teriom. Dla przykładu, decyzja o tym, jaki typ zanieczyszczeń w kompoście/fermentacie 

będzie monitorowany rutynowo w ramach kryteriów jakości nie powinna być podejmowana 

tylko i wyłącznie na podstawie możliwego szkodliwego oddziaływania na środowisko, ale 

również na prawdopodobieństwie pojawienia się w materiałach wejściowych. 

 

W trakcie prac partnerzy zasugerowali kilka opcji definicji zakresu, nad którymi następnie 

intensywnie debatowano. Przegląd proponowanych rozwiązań znajduje się poniżej, przy 

każdej opcji podano jej główne zalety, mankamenty i mniej wyraźne cechy, na które zwróci-

li uwagę eksperci. 

 

4.1.2 Opcja 1: Zakres szeroki z surowymi kryteriami dla jakości materiału wyjściowe-

go 

Ta propozycja zakresu opiera się na podejściu, w którym kryteria dla materiału wyjściowego 

grają główną rolę, zaś stosunek do materiałów wejściowych użytych w procesie komposto-

wania/fermentacji jest relatywnie tolerancyjny. 

 

Pozwala to na użycie dużego wyboru materiałów wejściowych, pod warunkiem, że znajdują 

się one na liście materiałów dozwolonych oraz że materiał wyjściowy spełnia surowe kryte-

ria jakościowe. W tej propozycji materiały kompostowe/przefermentowane uzyskane z osa-

dów ściekowych i mieszanych MSW mogą nadawać się do objęcia przez ramy end-of-

waste, ale niektóre wysoce zanieczyszczone materiały wejściowe są zakazane. 

 

Zalety 

 Równe zasady. Te same standardy obowiązują w całej UE dla wszystkich materiałów 

kompostowych i fermentatów wytworzonych z odpadów biodegradowalnych, co ofe-
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ruje zarówno producentom, jak i odbiorcom kompostu/fermentatu oraz opartych na 

nich materiałów, np. upraw żywnościowych, prostotę i przejrzystość. 

 Neutralność technologiczna. Ta opcja zapewnia najbardziej neutralne stanowisko 

wobec wszystkich dostępnych na rynku obecnych i przyszłych systemów technolo-

gicznych stosowanych w kompostowaniu/fermentacji, ponieważ ocenie podlega w 

głównej mierze jakość produktu. Jednocześnie stymuluje ona konkurencyjność i in-

nowacyjność technologiczną, zwłaszcza w przypadku technologii, które borykają się 

obecnie z trudnościami w zakresie spełniania kryteriów jakości produktu. 

 Stabilność prawna. Poprzez ustanowienie sztywnych kryteriów jakości produktu, 

samorządy i podmioty przemysłowe mogą podejmować przemyślane decyzje doty-

czące możliwych opcji kompostowania/fermentowania, co przyczyni się do długofa-

lowego planowania inwestycyjnego. 

 

Wady 

 Zagrożona zasada subsydiarności. Proponowany zakres nie bierze pod uwagę wła-

ściwości poszczególnych rynków krajowych, ponieważ zmusza je do zaakceptowa-

nia szerokiego wachlarza materiałów, w tym materiałów, które dotychczas były nie-

dozwolone. 

 Nagłe i rozległe zaburzenie pracy obecnych rynków. Większość produkowanych te-

raz w UE materiałów opartych na MBT i osadach ściekowych nie byłaby w stanie 

spełnić surowych standardów jakości. Niemniej jednak wiele z tych materiałów po-

siada krajowy status produktu lub podobny. Stąd, wprowadzenie ogólnounijnego 

rozporządzenia narzucającego sztywne standardy jakości poskutkuje utratą statusu 

produktowego tych materiałów na szeroką skalę, co będzie miało poważne implika-

cje finansowe dla dotkniętych tym procesem samorządów i producentów. Mimo to, 

opcja ta z zasady pozwalałaby samorządom i producentom dostosowywać ich syste-

my zbiórki i instalacje tak, by mogły one poprawić jakość materiału wyjściowego, 

który byłby w stanie spełnić kryteria jakości, co z kolei umożliwiłoby odrobienie 

strat. 

 Prawdopodobieństwo zmniejszenia zaufania konsumentów. Wielu ekspertów podkre-

ślało, że wprowadzenie na unijny rynek materiałów uprzednio zakazanych w niektó-

rych państwach członkowskich (np. kompostu MBT) przyczyni się do zmniejszenia 

zaufania klientów i odrzucenia przez nich wszystkich typów kompostu/fermentatu. 

 Duże prawdopodobieństwo zwiększenia kosztów uzyskania zgodności. Jeśli dopuści 

się możliwość użycia szerokiego spektrum materiałów wejściowych, konieczne sta-

nie się przeprowadzanie badań pod kątem ilości dużej liczby różnych zanieczysz-

czeń, które przecież występują we wszystkich typach materiałów wejściowych. Po-

ciągnie to za sobą zwiększenie kosztów analiz mających potwierdzić zgodność jako-

ści produktu z kryteriami. Ostateczne zmiany w kosztach analiz zależeć będą od ist-

niejących elementów programów testowania, które funkcjonują już w państwach 

członkowskich, a także od poziomów stężeń substancji zanieczyszczających w mate-

riałach. 

 Problemy z listą pozytywną. W trakcie rozmów TGR okazało się, że w przypadku 

wielu typów materiałów wejściowych opinie co do ich obecności na liście pozytyw-

nej są podzielone. Dlatego bardzo trudno byłoby stworzyć listę pozytywną, która 

usatysfakcjonowałaby wszystkie strony, nawet jeśli uwzględni się fakt, że główny 

punkt ciężkości w tej opcji opiera się na jakości materiału wyjściowego i bardziej li-

beralnym stosunku do materiałów wejściowych. Ponadto uaktualnianie listy pozy-

tywnej byłoby niezwykle skomplikowane i czasochłonne, co znacznie przyhamowa-

łoby rozwój rynku. 



122 
  

 

 

Aspekty neutralne 

 Pośrednia promocja selektywnej zbiórki bioodpadów. Poprzez narzucenie sztywnych 

kryteriów jakości, które już teraz są osiągalne w większości systemów opartych na 

selektywnej zbiórce materiałów wejściowych, ta propozycja zakresu bezpośrednio 

stymulowałaby rozwój stosowanych w państwach członkowskich środków promo-

wania selektywnej zbiórki bioodpadów przeznaczonych do kompostowania bądź 

fermentacji zgodnie z artykułem 22(a) Ramowej Dyrektywy Odpadowej. 

 

Ta propozycja była częścią Pierwszego i Trzeciego Dokumentu Roboczego. Szczegółowy 

przegląd kryteriów end-of-waste proponowanych w Trzecim Dokumencie Roboczym za-

warto w załączniku 20: "Kryteria end-of-waste proponowane w Trzecim Dokumencie Ro-

boczym." 

 

4.1.3 Opcja 2: Zakres szeroki z wykluczeniem konkretnych materiałów wejściowych 

Druga propozycja zakresu opiera się na podejściu, w którym kluczowym narzędziem za-

pewniającym odpowiednią jakość materiału wyjściowego są kryteria dla materiałów wej-

ściowych. Opcja ta podkreśla zalety selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, które 

mają być użyte do produkcji wysokiej jakości kompostu/fermentatu w rozumieniu motywów 

28 i 35 oraz artykułów 10, 11 i 22 Ramowej Dyrektywy Odpadowej na drodze wyłączenia 

pewnych typów kompostów/fermentatów spod ram kryteriów end-of-waste zarówno na po-

ziomie krajowym, jak i UE. 

 

Takie podejście pozwala na użycie szeregu materiałów wejściowych, pod warunkiem, że 

widnieją one na liście materiałów dozwolonych. Materiał wyjściowy także musi spełniać 

kilka kryteriów jakości, ale nie będą one tak obszerne jak w opcji 1. Z drugiej strony, moż-

liwość uzyskania statusu end-of-waste na poziomie EU i państw członkowskich jest wyraź-

nie zablokowana dla kilku typów materiałów wejściowych niezależnie od ich jakości. W tej 

propozycji materiały kompostowe/przefermentowane wytworzone z osadów ściekowych i 

mieszanych MSW nie są uważane za nadające się do uzyskania statusu end-of-waste ani na 

poziomie krajowym, ani wspólnotowym. Co więcej, niektóre wysoce zanieczyszczone mate-

riały wejściowe są zakazane. 

 

Zalety 

 Promocja selektywnej zbiórki bioodpadów. Ta propozycja zakresu stymuluje użycie 

przez państwa członkowskie środków promujących selektywną zbiórkę bioodpadów 

przeznaczonych do kompostowania bądź fermentacji zgodnie z artykułem 22(a) Ra-

mowej Dyrektywy Odpadowej. 

 Możliwość wzmocnienia zaufania konsumentów. Grono ekspertów argumentowało, 

że zawężenie grupy materiałów wejściowych do tych, w przypadku których udoku-

mentowano wysoką jakość materiałów wyjściowych w wielu państwach członkow-

skich, pomoże zbudować zaufanie konsumentów do kompostu/fermentatu. Jest to 

szczególnie prawdziwe w przypadku rynków wschodzących w krajach EU-12, gdzie 

konsumenci nie znają zbyt dobrze materiałów kompostowych/przefermentowanych 

wyprodukowanych z odpadów biodegradowalnych. 
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Wady 

 Zagrożona zasada subsydiarności. Proponowany zakres nie bierze pod uwagę wła-

ściwości poszczególnych rynków krajowych, ponieważ zmusza je do zaakceptowa-

nia szerokiego wachlarza materiałów, w tym materiałów, które dotychczas były nie-

dozwolone. 

 Nagłe, rozległe i prawdopodobnie nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu obec-

nych rynków. Większość produkowanych teraz w UE materiałów opartych na MBT i 

osadach ściekowych nagle straciłoby dostęp do uzyskania statusu end-of-waste bez 

względu na ich obecny status krajowy. Miałoby to poważny, gwałtowny i prawdo-

podobnie nieodwracalny wpływ na samorządy i producentów tych materiałów, jako 

że jedyną opcją, jaka by im pozostała, byłoby zarządzanie tymi materiałami w ra-

mach reżimu odpadowego. 

 Brak neutralności technologicznej. Blokowanie możliwości osiągania statusu end-of-

waste kompostom/fermentatom opartym na MBT i/lub osadach ściekowych na ja-

kimkolwiek poziomie, czy to unijnym, czy krajowym, niezależnie od jakości produk-

tu, przez część ekspertów zostało uznane za dyskryminujące. Wykluczanie tych ma-

teriałów z grupy produktów rynkowych najprawdopodobniej utworzy nieprzekra-

czalną barierę dla dalszych inwestycji i innowacji związanych z tymi technologiami. 

 Brak równych zasad. Różne rodzaje i typy kompostu/fermentatu podlegają odmien-

nym regułom, co automatycznie przekłada się na zmniejszenie konkurencyjności i 

ograniczenie możliwości. 

 Ogromne problemy z listą pozytywną. W trakcie rozmów TGR okazało się, że w 

przypadku wielu typów materiałów wejściowych opinie co do ich obecności na liście 

pozytywnej są podzielone. Biorąc pod uwagę poważne konsekwencje wykluczenia 

niektórych materiałów z listy pozytywnej, bardzo trudno byłoby stworzyć listę, która 

usatysfakcjonowałaby wszystkich ekspertów. Ponadto uaktualnianie listy pozytyw-

nej byłoby niezwykle skomplikowane i czasochłonne, co znacznie przyhamowałoby 

rozwój rynku. 

 

Aspekty neutralne 

 Ograniczony koszt uzyskania zgodności. W przypadku, gdy dozwolona jest ograni-

czona liczba materiałów wejściowych, ilość różnych zanieczyszczeń, jakie miałyby 

być monitorowane, pozostaje relatywnie mała. Zmniejsza to koszty analiz potrzeb-

nych do potwierdzania jakości produktu. Niemniej jednak wprowadzenie ogólno-

unijnego systemu end-of-waste wiązałoby się z innymi kosztami. Zmiany w kosztach 

analiz zależeć będą od istniejących elementów programów testowania, które funk-

cjonują już w państwach członkowskich, a także od poziomów stężeń substancji za-

nieczyszczających w materiałach. 

 Częściowa stabilność prawna. Dzięki ograniczeniu zakresu dozwolonych materiałów 

wejściowych i technologii, samorządy i podmioty przemysłowe mogą podejmować 

przemyślane decyzje dotyczące możliwych opcji kompostowania/fermentowania, co 

przyczyni się do długofalowego planowania inwestycyjnego. Z drugiej jednak stro-

ny, istniejące systemy, którym na mocy nowego ogólnounijnego rozporządzenia od-

mówi się miejsca w procesie osiągania statusu end-of-waste, mogą liczyć się z wy-

stąpieniem prawnych problemów wynikających z nagłej i nieodwracalnej zmiany 

statusu produktu na status odpadowy. 

 

Propozycja ta była częścią Drugiego Dokumentu Roboczego. Szczegółowy przegląd kryte-

riów end-of-waste zawartych w Drugim Dokumencie Roboczym zawarto w załączniku 19: 

"Kryteria end-of-waste proponowane w Drugim Dokumencie Roboczym." 
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4.1.4 Opcja 3: Wąski zakres z wykluczeniem konkretnych materiałów wejściowych 

Ta propozycja zakresu jest zmodyfikowaną wersją opcji 2. Oparta jest na podejściu, w któ-

rym kluczowym narzędziem zapewniającym odpowiednią jakość materiału wyjściowego są 

kryteria dla materiałów wejściowych. Opcja ta podkreśla zalety selektywnej zbiórki odpa-

dów biodegradowalnych, które mają być użyte do produkcji wysokiej jakości kompo-

stu/fermentatu w rozumieniu motywów 28 i 35 oraz artykułów 10, 11 i 22 Ramowej Dyrek-

tywy Odpadowej na drodze wyłączenia pewnych typów kompostów/fermentatów spod ram 

kryteriów end-of-waste na poziomie UE. Inaczej niż w opcji 2, nie blokuje się innym typom 

kompostu/fermentatu, takim jak materiały oparte na MBT i osadach ściekowych, możliwo-

ści uzyskania statusu end-of-waste bądź podobnego na poziomie krajowym.  

 

Przy zastosowaniu tej opcji państwa członkowskie zyskują czas i możliwości dostosowania 

krajowych łańcuchów produkcyjnych dla kompostu i fermentatu. Samorządy i przedstawi-

ciele przemysłu mogą następnie snuć dalekosiężne plany wymiany niektórych technologii 

bądź inwestować w technologiczne usprawnienia z myślą o ponownym włączeniu w przy-

szłości wykluczonych obecnie spod zasięgu kryteriów utraty statusu odpadu materiałów 

kompostowych/przefermentowanych. W tym drugim przypadku konieczne będzie wykaza-

nie ulepszonej i stałej jakości produktu wyjściowego produkowanego przy użyciu niektó-

rych technologii, przy czym całość produkcji musi spełniać przewidziane wymogi jakościo-

we dla materiału wyjściowego w UE, a badania naukowe muszą dostarczyć dowodów na ich 

bezpieczne używanie, z uwzględnieniem zwłaszcza losów związków zanieczyszczających i 

produktów ich rozpadu. Dokonywane w przyszłości decyzje dotyczące możliwości uzyska-

nia statusu end-of-waste przez odpady, które obecnie znajdują się poza zakresem, mogą 

więc zależeć od tego, czy w nadchodzących latach nastąpi rozwój technologiczny czy też 

nie. 

 

Zalety 

 Zachowana zasada subsydiarności. Proponowany zakres uwzględnia charakterystyki 

technologii i rynków krajowych i jednocześnie dostarcza obowiązujących we 

Wspólnocie ram roboczych dla kompostu i fermentatu produkowanych z segregowa-

nych materiałów wejściowych. 

 Mniejszy wpływ na pracę istniejących rynków. Większość produkowanych obecnie 

w UE materiałów opartych na MBT i osadach ściekowych zachowa swój status na-

dany w ramach krajowego prawodawstwa, zaś zmiany technologiczne będą wpro-

wadzane stopniowo. Co więcej, rynki dla kompostu/fermentatu z materiałów segre-

gowanych w dłuższej perspektywie skorzystają na renomie, którą zapewni nadanie 

statusu end-of-waste na poziomie UE. 

 Lista pozytywna nie jest konieczna. Poprzez ograniczenie zakresu materiałów nada-

jących się do utraty statusu odpadu na poziomie UE i jednoczesne utrzymanie sys-

temów krajowych stworzenie jednej listy pozytywnej dozwolonych materiałów wej-

ściowych w produkcji kompostu/fermentatu w UE odchodzi na dalszy plan. Ponadto 

brak uznawanej w całej Unii listy pozytywnej oznacza, że proces uaktualniania bę-

dzie znacznie szybszy. Nowe materiały kandydackie w przyszłości mogą być wpro-

wadzane na unijny rynek kompostów/fermentatów end-of-waste po uprzednich ba-

daniach i potwierdzeniach dokonywanych przez kompetentne organy krajowe. 

 Promocja selektywnej zbiórki bioodpadów. Poprzez ograniczanie zakresu unijnych 

kryteriów end-of-waste do materiałów segregowanych, ta propozycja zakresu stymu-

luje użycie przez państwa członkowskie środków promujących selektywną zbiórkę 
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bioodpadów przeznaczonych do kompostowania bądź fermentacji zgodnie z artyku-

łem 22(a) Ramowej Dyrektywy Odpadowej. 

 Możliwość wzmocnienia zaufania konsumentów. Grono ekspertów argumentowało, 

że zawężenie grupy materiałów wejściowych do tych, w przypadku których udoku-

mentowano wysoką jakość materiałów wyjściowych, w wielu państwach członkow-

skich pomoże zbudować zaufanie konsumentów do kompostu/fermentatu. Jest to 

szczególnie prawdziwe w przypadku rynków wschodzących w krajach EU-12, gdzie 

konsumenci nie znają zbyt dobrze materiałów kompostowych/przefermentowanych 

wyprodukowanych z odpadów biodegradowalnych. 

 

Wady 

 Zasady nie zawsze równe. W tej opcji różne rodzaje i typy kompostu/fermentatu pod-

legają różnym zasadom, ale status produktu nie jest przypisywany wyłącznie mate-

riałom pochodzącym ze zbiórki selektywnej. Oznacza to, że reguły działania nie są 

równe, ale z drugiej strony wciąż utrzymywany jest wysoki poziom konkurencyjno-

ści. 

 

Aspekty neutralne 

 Ograniczone koszty uzyskania zgodności. W przypadku, gdy dozwolona jest ograni-

czona liczba materiałów wejściowych, ilość różnych zanieczyszczeń, jakie miałyby 

być monitorowane, pozostaje relatywnie mała. Zmniejsza to koszty analiz potrzeb-

nych do potwierdzania jakości produktu. Niemniej jednak wprowadzenie ogólno-

unijnego systemu end-of-waste wiązałoby się z innymi kosztami. Zmiany w kosztach 

analiz zależeć będą od istniejących elementów programów testowania, które funk-

cjonują już w państwach członkowskich, a także od poziomów stężeń substancji za-

nieczyszczających w materiałach. 

 Częściowa stabilność prawna. Systemy oparte na zbiórce selektywnej mogą skorzy-

stać na wyraźnej stabilności prawnej reprezentowanej w tym podejściu. Jednakże z 

racji tego, że dopuszcza się koegzystencję unijnych i krajowych systemów dla pro-

duktów, samorządy i podmioty przemysłowe mogą wahać się przy wyborze przy-

szłych opcji kompostowania/fermentacji. To z kolei może zahamować inwestowanie 

w technologie, które są obecnie wykluczone spod zakresu unijnego systemu end-of-

waste. 

 Częściowa neutralność technologiczna. Opcja ta dopuszcza rynkowe działanie róż-

nych systemów technologicznych kompostowania/fermentacji, aczkolwiek w róż-

nym stopniu. Jednocześnie stymuluje konkurencyjność i innowacyjność, zwłaszcza 

w przypadku technologii, które nie gwarantują spełnienia obecnych kryteriów jako-

ści produktu w UE, takich jak kompostowanie osadów ściekowych i MBT. 

 

4.1.5 Proponowana definicja zakresu 

W tabeli 12 zawarto podsumowanie omówionych powyżej opcji i ich prognozowanego 

wpływu. 

 

Trzeba podkreślić, że proponowane powyżej opcje zakresów nie wyczerpują tematu. 

Wciąż mogą się pojawić nowe opcje wynikające z adaptowania elementów różnych opcji 

oraz propozycji modyfikacji zmniejszających możliwe negatywne oddziaływania przy jed-

noczesnym zachowaniu lub ulepszeniu wpływu pozytywnego. Ponadto tabela 12 skupia się 

głównie na indywidualnych oddziaływaniach poszczególnych opcji, ale żadnemu z tych 

oddziaływań nie przypisano współczynników wagowych. Dlatego też wybór danej opcji 
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może zależeć od ogólnego przychylnego nastawienia do danej opcji. Co więcej, kilku eks-

pertów miało odmienne zdanie na temat poszczególnych wpływów, jedni szacowali, że będą 

one dużo bardziej negatywne, podczas gdy inni twierdzili, że niektóre z nich będą bardziej 

pozytywne. 

 

Tabela 12: Krótkie podsumowanie możliwych oddziaływań różnych opcji zakresu (++ = bardzo 

pozytywne, + = pozytywne, 0 = neutralne, - = negatywne, -- = bardzo negatywne) 

 Opcja 1: Zakres sze-

roki z surowymi 

kryteriami dla jako-

ści materiału wyj-

ściowego 

Opcja 2: Zakres sze-

roki z wykluczeniem 

konkretnych mate-

riałów wejściowych 

Opcja 3: Wąski za-

kres z wykluczeniem 

konkretnych mate-

riałów wejściowych 

Ograniczanie kosz-

tów uzyskania zgod-

ności 
- 0 0 

Zwiększanie zaufa-

nia konsumentów - ++ + 
Przyspieszanie 

wciągania na listę 

dopuszczalnych ma-

teriałów wejścio-

wych i jej uaktual-

niania  

- -- ++ 

Promowanie zbiórki 

selektywnej + ++ + 
Zapewnianie stabil-

ności prawnej ++ 0 0 
Gwarantowanie 

równych zasad ++ -- - 
Unikanie zaburzania 

pracy istniejących 

rynków 
- -- + 

Zachowywanie sub-

sydiarności - -- ++ 
Neutralność techno-

logiczna ++ -- 0 
 

Niektórzy eksperci sugerowali także, że możliwe jest wystąpienie innych oddziaływań, któ-

re nie zostały uwzględnione, ponieważ nie wiążą się z żadnym z aspektów techno-

ekonomicznych kryteriów utraty statusu odpadu, ale odnoszą się do, na przykład, ogólnej 

polityki zarządzania odpadami. 

 

Opcje 1 i 2 nie zyskały ogólnego uznania Technicznej Grupy Roboczej, obydwie mają jed-

nak swoich zwolenników. Partnerzy reprezentujący rynki, które najmocniej ucierpiałyby 

wraz z wyborem którejś z tych opcji wyrazili swój jawny sprzeciw. Z tego powodu część 

ekspertów optowała za pozostawieniem opracowania kryteriów end-of-waste w gestii po-

szczególnych państw członkowskich, ponieważ, jak twierdzili, ogólny wpływ wprowadzenia 

ogólnounijnych kryteriów end-of-waste na rynki lokalne będzie negatywny. 
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Opcja 3, w formie przedstawionej w dokumencie kontekstowym i omówiona na Trzecich 

Warsztatach w Sewilli (26 lutego 2013 roku), zyskała względnie duże poparcie TGR jako 

rozwiązanie kompromisowe, wobec którego nie wysunięto bardzo mocnych głosów kry-

tycznych. 

 

Z uwagi na ogólną preferencję opcji 3, stała się ona w niniejszym dokumencie podstawą, na 

której oparto propozycję zestawu kryteriów end-of-waste. 

 

Propozycja definicji zakresu dla możliwego unijnego prawa w sprawie kryteriów end-of-

waste dla kompostu i materiału przefermentowanego jest następująca: 

 

Zakres obejmuje higienizowane i stabilizowane materiały kompostowe i przefermentowane 

uzyskane na drodze procesu obróbki odpadów biologicznych przy wyłącznym użyciu nastę-

pujących materiałów wejściowych: 

 

a) zbieranych selektywnie bioodpadów i/lub; 

b) obornika i/lub; 

c) żywych bądź martwych organizmów lub ich części, pod warunkiem, że części te są  

nieprzetworzone lub przetworzone tylko przy użyciu środków manualnych, mecha-

nicznych lub grawitacyjnych, poprzez rozpuszczenie w wodzie, flotację, ekstrakcję z 

wody, destylację parową lub podgrzewanie stosowane wyłącznie w celu usunięcia 

wody, lub części, które wyekstrahowano z powietrza przy użyciu jakiejkolwiek meto-

dy i/lub; 

d) przetworzonych żywych i martwych organizmów lub ich części innych niż c), a także 

opakowań biodegradowalnych pod warunkiem, że materiały te są certyfikowane ja-

ko biodegradowalne zgodnie z normami EN 13432, EN 14995 lub normami równo-

rzędnymi oraz że dowiedziono 90% biodegradowalności w okresie 6 miesięcy przy 

użyciu pojedynczego lub łączonego procesu kompostowania i/lub fermentacji anae-

robowej i/lub; 

e) któregokolwiek z materiałów wymienionych w punktach a), b), c) i/lub d), które zo-

stały poddane uprzedniemu kompostowaniu i/lub fermentacji; 

 

Materiały wejściowe nie mogą być zanieczyszczone. 

 

'Bioodpady' definiuje się zgodnie z artykułem 3(4) Ramowej Dyrektywy Odpadowej 

2008/98/EC jako biodegradowalne odpady ogrodowe i parkowe, odpady żywnościowe i 

kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych, restauracji, gastronomii i placówek 

sprzedaży detalicznej i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa żywności. 

 

Przez 'zanieczyszczony' rozumie się posiadający poziom zanieczyszczeń chemicznych, bio-

logicznych lub fizycznych, który może stanowić przeszkodę w spełnieniu wymogów jako-

ściowych ustalonych dla produktu wyjściowego w ramach kryteriów end-of-waste bądź któ-

ry przy normalnym stosowaniu wyjściowego materiału kompostowego/przefermentowanego 

może doprowadzać do wystąpienia innych negatywnych oddziaływań na środowisko i 

zdrowie ludzi. 

 

'Obornik' definiuje się zgodnie z artykułem 3(20) regulacji w sprawie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego (WE) 1069/2009 jako jakiekolwiek odchody i/lub uryna zwierząt 

gospodarskich innych niż ryby hodowlane, zawierające bądź niezawierające nieczystości. 
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'Zbiórka selektywna' zdefiniowana jest zgodnie z artykułem 3(11) Ramowej Dyrektywy Od-

padowej 2008/98/WE jako zbiórka, w której strumień odpadów jest oddzielony na podsta-

wie swego typu i charakterystyki w celu umożliwienia jego konkretnej obróbki. 

 

Zakres wyklucza materiały kompostowe i fermentat w całości lub części wytworzone z 

a) organicznej frakcji komunalnych mieszanych odpadów domowych oddzielonych 

przy użyciu obróbki mechanicznej, fizykochemicznej, biologicznej i/lub manualnej 

i/lub; 

b) osadów ściekowych i/lub; 

c) osadów pochodzących z przemysłu papierniczego i/lub; 

d) osadów uzyskanych z materiałów innych niż objęte zakresem i/lub; 

e) materiałów należących do kategorii 1 produktów ubocznych pochodzenia zwierzę-

cego zgodnych z regulacją ABP (EC) Nr 1069/2009 i/lub; 

f) materiałów należących do kategorii 2 i/lub 3 produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, których kompostowanie i/lub fermentacja są niedozwolone zgodnie z 

regulacją ABP (EC) Nr 1069/2009 oraz rozporządzeniem w sprawie wykonania re-

gulacji (EU) 142/2011. 

 

Kompost i fermentat wytworzone częściowo lub całkowicie z zanieczyszczonych materiałów 

wejściowych niezależnie od ich pochodzenia również są wykluczone z zakresu. 

 

Przykłady materiałów ujętych w proponowanej powyżej definicji zakresu podano w dalszej 

części rozdziału w sekcji 4.5 "Wymagania dotyczące materiałów wejściowych". 

 

Definicja zakresu powinna dostarczyć konkretnych ram roboczych pozwalających na okre-

ślenie, które materiały są dozwolone, a które są niedopuszczalne w kontekście statusu end-

of-waste w UE. Uzasadnienie takiego kształtu definicji omówiono szczegółowo poniżej. 

 

W trakcie rozmów TGR dotyczących możliwego zakresu unijnych kryteriów utraty statusu 

odpadu, definicja zakresu materiałów dozwolonych opierała się początkowo na szeregu 

precyzyjnie określonych strumieni materiałów, które zostały już zdefiniowane prawnie, są 

to, na przykład, bioodpady i obornik. Materiały te stanowią punkty a) i b) definicji zakresu. 

 

Jednakże, jak zasygnalizowano w sekcji 1.3, definicje te nie uwzględniają możliwych cen-

nych materiałów wejściowych w produkcji kompostu i fermentatu, takich jak odpady ogro-

dowe i parkowe. Z tego powodu konieczne okazało się stworzenie jasnego opisu tych mate-

riałów. W zasadzie w kompostowaniu i/lub fermentacji dopuszczalne powinny być wszyst-

kie niezanieczyszczone materiały biologiczne, które ulegają naturalnemu rozkładowi w pro-

cesach aerobowej i anaerobowej biodegradacji w relatywnie krótkich ramach czasowych 

wynoszących kilka miesięcy, przez co rozpadają się do naturalnie występujących związków 

i oddają do gleby pochodzące z tej transformacji cenne materiały i składniki odżywcze. Mi-

mo że wydaje się to raczej oczywiste, użycie definicji opartej na "biodegradowalności" mo-

że wcale nie być stosowne. Nie wszystkie materiały biologiczne ulegają pełnemu rozkłado-

wi w ciągu kilku tygodni czy miesięcy, np. materiały drewniane. A jednak kompleksy hu-

musowe uzyskane z tych materiałów uznaje się za cenne dla gleb. Lepszym podejściem by-

łoby opisanie takich materiałów wejściowych jako "naturalnie występujących materiałów 

biologicznych". Nie istnieje dokładna definicja tej grupy materiałów. Jako punkt wyjściowy 

w ustalaniu roboczej definicji może posłużyć dokument pt. "Poradnik dotyczący załącznika 
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V Zwolnienia z obowiązku rejestracji" poświęcony regulacji REACH
37

. Zwolnienia z obo-

wiązku rejestracji w ramach REACH przewidziane są dla pewnych "naturalnie występują-

cych substancji". Ta grupa substancji została określona w definicjach zawartych w artyku-

łach 3(39) i 3(40): zgodnie z artykułem 3(39) 'substancje występujące w przyrodzie' oznacza-

ją substancje w sposób naturalny występujące w przyrodzie w ich postaci własnej, nieprze-

tworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawi-

tacji; poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję z wody oraz destylacje z parą 

wodną lub ogrzewanie jedynie w celu usunięcia wody lub substancje, które w jakikolwiek 

sposób wyodrębnione są z powietrza. Definicja ta wyraźnie obejmuje materiały biologiczne 

występujące w naturze. Niemniej jednak obejmuje ona także materiały nieorganiczne takie 

jak rudy lub materiały organiczne takie jak ropa naftowa i węgiel. Te drugie materiały, 

oczywiście niebiodegradowalne, nie powinny być uznawane za dopuszczalne materiały wej-

ściowe w kompostowaniu/fermentacji. Całkiem przypadkiem ten sam dokument dostarcza 

informacji dotyczących ogólnych warunków zwalniania dla materiałów biologicznych, które 

to materiały nie są ujęte w REACH. Dokument ów stwierdza: "Należy zaznaczyć, że całe 

żywe lub nieprzetworzone  martwe organizmy (np. drożdże – zob. dodatek 2, liofilizowane 

bakterie) lub ich części (np. części ciała, krew, gałęzie, liście, kwiaty itp.) nie są uważane za 

substancje, preparaty lub wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH i w związku z tym 

nie są objęte przepisami tego rozporządzenia. Do tej samej grupy zaliczają się produkty ich 

trawienia lub rozkładu, prowadzącego do otrzymania odpadów zgodnie z definicją wg dy-

rektywy 2008/98/WE, nawet jeżeli w pewnych warunkach można je uznać za materiały odzy-

skane nie stanowiące odpadów." Z połączenia zawartych w regulacji REACH definicji 

zwolnionych naturalnie występujących substancji oraz substancji niebędących materiałami 

biologicznymi uzyskujemy całkiem użyteczną definicję dozwolonych materiałów wejścio-

wych innych niż bioodpady czy obornik. Definicja ta jest częścią definicji zakresu jako 

punkt c). 

 

W wielu przypadkach "przetworzone" materiały biologiczne także mogą stanowić źródło 

materiałów wejściowych w procesach kompostowania i fermentacji. Dotyczy to również 

opakowań biodegradowalnych. Trzeba jednak podkreślić, że materiały "oparte na biologicz-

nych" nie zawsze same są biodegradowalne, np. dlatego, że zostały poddane chemicznej 

modyfikacji, która negatywnie odbiła się na ich właściwościach biodegradacyjnych, jak ma 

to miejsce w przypadku bioplastików. Należy jasno i wyraźnie powiedzieć, że takie materia-

ły nie mogą był włączane do łańcucha kompostowego/fermentacyjnego. Podobne obostrze-

nia powinny dotyczyć materiałów, które zostały przetworzone w taki sposób, by zapobiec 

ich biodegradacji (np. przetworzone drewno) lub takich, które tworzą mieszankę materiałów 

łatwo ulegających biodegradacji i niebiodegradowalnych. Eksperci proponują więc, by w 

kompostowaniu/fermentacji objętych unijnymi zasadami end-of-waste dopuścić tylko te 

przetworzone materiały pochodzenia biologicznego lub materiały służące do pakowania, 

które ulegają biodegradacji bez konieczności stosowania żadnych zabiegów, np. takie, które 

rozkładają się do naturalnie występujących związków. Istniejąca definicja materiałów ”bio-

degradowalnych" zawarta w Dyrektywie Składowiskowej 1999/31/WE: "wszelkie odpady, 

które podlegają rozpadowi beztlenowemu lub tlenowemu" może nie być do końca adekwat-

na w tym kontekście. Na składowiskach nawet odpady, które bardzo wolno ulegają biode-

gradacji, w końcu się rozłożą. Odpady te mogą obejmować pewne materiały wytwarzane 

przemysłowo, które ulegają powolnemu rozkładowi dzięki działaniu konkretnie przystoso-

wanych do tego celu mikroorganizmów, na przykład standardowe plastiki. W kompostowa-

niu i fermentacji powinno się dopuszczać tylko te materiały, których stopień biodegradacji 

                                                           
37

 http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_pl.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_pl.pdf
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w normalnych ramach czasowych jest wysoki. Europejski standard EN 13432 dotyczący 

wymogów dla opakowań odzyskiwalnych poprzez kompostowanie i biodegradację jest 

pierwszym krokiem w kierunku bardziej skonkretyzowanego podejścia. Wymaga on, by w 

trakcie procesu aerobowego w ciągu 6 miesięcy co najmniej 90% materiału organicznego 

przekształcało się w CO2. Wymagania spadają już jednak do 50% poziomu degradacji po 2 

miesiącach w warunkach aerobowych, przy założeniu, że po fermentacji anaerobowej nastą-

pi faza stabilizacji aerobowej. To drugie założenie nie zawsze przystaje do praktyki, gdyż 

fermentacja beztlenowa może wyprodukować materiał stabilizowany, który nie musi zostać 

koniecznie poddany dalszemu kompostowaniu. Dlatego wymagania co do stopnia biodegra-

dacji powinny być niezależne od wybranej technologii zarówno kompostowania, jak i fer-

mentacji. Co więcej, należałoby upewnić się, że wszystkie przetworzone materiały biolo-

giczne lub opakowania osiągną wysoki stopień biodegradacji w procesie kompostowa-

nia/fermentacji, do którego się je włącza. W tym względzie jednakowy wymóg 90% pozio-

mu biodegradacji jest zalecany, obojętnie czy osiągany jest poprzez typowy pojedynczy 

proces kompostowania lub fermentacji anaerobowej, czy poprzez ich kombinację. Powyższe 

rozważania stanowią uzasadnienie dla definicji zakresu materiałów ujętych w punkcie d). 

 

Wreszcie, większość ekspertów zgodziła się, że uprzednio przekompostowane lub przefer-

mentowane materiały uzyskane z dozwolonych materiałów wejściowych same w sobie po-

winny być dozwolonymi materiałami wejściowymi. Gwarantem tej zasady są zapisy zawarte 

w punkcie e) definicji zakresu. Nadal obowiązują tu obostrzenia dotyczące przekraczania 

granic dla pewnych substancji zanieczyszczających w materiałach komposto-

wych/przefermentowanych, które wykluczono z możliwości uzyskania statusu end-of-waste 

(patrz sekcja 4.5 Wymagania dotyczące materiałów wejściowych). 

 

Możliwe poziomy kontaminacji mogą być różne w innych materiałach, albo dlatego, że 

zmieszano je z innymi odpadami (np. frakcją organiczną mieszanych MSW), albo dlatego, 

że użyto ich w pewnych procesach przemysłowych (np. osady ściekowe i inne osady prze-

mysłowe). Biorąc pod uwagę rozbieżne opinie ekspertów TGR dotyczące użyteczności i 

odpowiedniości tych materiałów, proponuje się wykluczyć je z użycia w produkcji materia-

łów kompostowych/przefermentowanych nadających się do uzyskania unijnego statusu end-

of-waste. 

 

Fakt, że wszystkie zanieczyszczone materiały wejściowe powinny być zakazane w produk-

cji kompostu/fermentatu, które mają otrzymać status end-of-waste, nie powinien budzić 

żadnych wątpliwości. Przykładowo, materiały wejściowe zawierające wysokie stężenia me-

tali ciężkich przekraczające znacznie te wymagane przez kryteria jakości produktu na pewno 

przełożą się na wystąpienie przekroczeń wartości granicznych w produkcie, nawet jeśli będą 

używane w rozsądnych ilościach. Jednocześnie trzeba podkreślić, że żaden materiał nie jest 

całkowicie wolny od zanieczyszczeń. Mimo efektywnej kontroli, jakiej podmioty zbierające 

odpady poddają zawartość biopojemników w gospodarstwach domowych, nie da się uniknąć 

sytuacji, w której w biopojemniku znajdzie się niewłaściwy przedmiot (np. plastikowa do-

niczka), ale nawet uprawy organiczne zawsze będą zawierać śladowe ilości metali ciężkich 

czy organicznych substancji zanieczyszczających. Z tego powodu możliwa definicja zanie-

czyszczeń powinna uwzględniać fakt, że materiały wejściowe są dopuszczalne tak długo, jak 

poziom zawartych w nich zanieczyszczeń nie przekracza pewnego ustalonego poziomu. 

Poziom ten powinien odpowiadać ryzyku związanemu z danym zanieczyszczeniem. Na 

przykład, jeśli poziom podaje się dla kg suchej materii, tolerowane poziomy zanieczyszczeń 

fizycznych będą wyższe niż tolerowane poziomy dioksyn. Z drugiej strony, jeśli stopień 

zanieczyszczenia materiału wejściowego da się realistycznie zminimalizować lub obniżyć 



131 
  

do zera poprzez stosowanie łatwo dostępnych i powszechnych rozwiązań technologicznych, 

należy to zawsze uczynić. Pakowana żywność z supermarketów po terminie przydatności do 

spożycia powinna być mechanicznie lub manualnie pozbawiona opakowania przed wej-

ściem do procesu kompostowania/fermentacji w celu zmniejszenia zawartości zanieczysz-

czeń fizycznych. 

 

Artykuł 10 proponowanej Ramowej Dyrektywy Glebowej (COM(2006) 232) zawiera intere-

sującą definicję słowa "zanieczyszczony”. Czytamy: "Państwa członkowskie (…)  identyfi-

kują na swoim terytorium miejsca, w których stwierdzono spowodowaną przez człowieka 

obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że w opinii państw członkowskich 

stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi, dalej zwane «miejscami 

zanieczyszczonymi»". Propozycja zawiera bardzo użyteczne elementy, takie jak odniesienie 

do poziomu stężenia progowego oraz ryzyka związanego z substancjami zanieczyszczają-

cymi. Niestety, powyższej definicji nie można zastosować dla kompostu/fermentatu. Po 

pierwsze dlatego, że obecność zanieczyszczenia nie zawsze jest potwierdzona, lecz można 

tylko z racji pochodzenia materiału przypuszczać lub założyć, że zanieczyszczenie jest w 

nim obecne. Po drugie dlatego, że zanieczyszczenie nie zawsze występuje z winy człowieka, 

ale może mieć naturalne przyczyny, jak ma to miejsce w przypadku wysokich geologicz-

nych stężeń tła dla metali ciężkich lub zanieczyszczeń organicznych powstających w natu-

ralnych procesach spalania (np. w pożarach lasów). Niemniej jednak nawet takie naturalnie 

powstające zanieczyszczenia mogą być niepożądane w produkcji kompostu/fermentatu wy-

sokiej jakości. Co więcej, proponowana Ramowa Dyrektywa Glebowa nie została jak dotąd 

przyjęta, co komplikuje bezpośrednie odnoszenie się do niej. Dlatego dla obecnego zakresu 

kryteriów end-of-waste dla kompostu i materiału przefermentowanego zaproponowano no-

wą, możliwą i konkretną definicję słowa "zanieczyszczony", która uwzględnia wszystkie 

omówione wyżej elementy. Definicja ta stwierdza, że "zanieczyszczony" to jest posiadający 

poziom zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych lub fizycznych, który może stanowić 

przeszkodę w spełnieniu wymogów jakościowych ustalonych dla produktu wyjściowego w 

ramach kryteriów end-of-waste bądź który przy normalnym stosowaniu wyjściowego mate-

riału kompostowego/przefermentowanego może doprowadzać do wystąpienia innych nega-

tywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. 
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4.2 Kontekst kryteriów end-of-waste 

4.2.1 Wprowadzenie 

Kryteria statusu odpadu dla materiału powinny opierać się na założeniu, że odzyskany mate-

riał posiada status odpadowy wtedy - i tylko wtedy - gdy w celu ochrony środowiska i 

zdrowia ludzi potrzebne jest zastosowanie prawnych narzędzi kontrolnych dostępnych w 

ramach prawa odpadowego. 

 

Kryteria muszą zostać opracowane w zgodności w warunkami prawnymi wyłożonymi w 

artykule 6 RDO, muszą być operacyjne, nie mogą prowadzić do nałożenia nowych niepro-

porcjonalnych ciężarów i do wystąpienia skutków ubocznych, a także muszą zakładać, że 

zbiórka i przetwarzanie odpadów biodegradowalnych w np. kompost lub fermentat to prak-

tyki, które obecnie dobrze funkcjonują. Kryteria powinny dążyć do zapewnienia korzyści w 

przypadku jak największej liczby strumieni odpadów, ale muszą także poprzez swoją suro-

wość stanowić gwarancję ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Kryteria muszą zajmować się 

w pierwszej kolejności głównymi i największymi strumieniami odpadów w UE spełniają-

cymi warunki RDO. Kryteria nie mogą pominąć żadnego z tych priorytetowych strumieni 

poprzez próbę objęcia wszystkich strumieni odpadów biodegradowalnych oraz uwzględnie-

nie wszystkich wyjątków na poziomie krajowym i regionalnym. 

 

Intencją kryteriów end-of-waste jest promowanie większego recyklingu i użycia materiałów 

odpadowych jako zasobów, redukcja wykorzystania zasobów naturalnych oraz redukcja 

ilości odpadów wysyłanych do unieszkodliwiania. Materiał spełniający kryteria utraty statu-

su odpadu może być bez przeszkód sprzedawany jak materiał nieodpadowy, co przyczyni 

się do ugruntowania jego korzystnych zastosowań. Potencjalni użytkownicy materiału po-

winni być w stanie nabrać większego zaufania do standardów jakości wyznaczonych dla 

materiału, a to z kolei pomoże przezwyciężyć uprzedzenia do tego materiału wynikające 

tylko i wyłącznie z faktu, że jest on klasyfikowany jako odpad. 

 

Ten rozdział podpowiada, jak kryteria end-of-waste dla kompostu i fermentatu mogą być 

zdefiniowane, aby spełnić warunki i cele określone w artykule 6 RDO. Najpierw identyfiku-

je się i omawia różne powody, dla których kryteria end-of-waste dla kompostu i materiału 

przefermentowanego mogłyby być korzystne, następnie zaś następuje przegląd i analiza 

czterech warunków zawartych w artykule 6 w kontekście ich znaczenia dla kompostu i w 

mniejszym stopniu dla fermentatu. Na końcu pada propozycja zakresu i zestawu kryteriów 

end-of-waste dla kompostu i fermentatu oraz towarzyszących narzędzi. 

 

4.2.2 Zasadność kryteriów end-of-waste 

Celem kryteriów end-of-waste jest promocja recyklingu oraz uzyskanie korzyści środowi-

skowych i ekonomicznych. W poniższej sekcji omówiono mechanizmy, poprzez które kry-

teria utraty statusu odpadu mogą osiągnąć te cele dla kompostu i materiału przefermentowa-

nego. 

 

4.2.2.1 Lepsza harmonizacja i stabilność prawna na rynku wewnętrznym 

Zwiększenie poziomu harmonizacji i stabilności prawnej na rynku wewnętrznym przynie-

sienie korzyści środowiskowe i ekonomiczne. 

 

Obecnie w UE nie ma jednolitego sposobu określania czy kompost lub fermentat jest odpa-
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dem, czy 'normalnym' produktem. Państwa członkowskie podchodzą do tej kwestii całkiem 

inaczej. Niekiedy wdrożono już odnośne prawo dla kompostu i fermentatu, kiedy indziej 

stosowane są inne przepisy, na przykład dotyczące nawozów. W pewnej grupie państw 

członkowskich istnieją typy kompostów lub fermentatów, który nie mają statusu odpadu, 

mimo że produkowane są z materiałów wejściowych, które są odpadami. Standardy, jakie 

kompost i materiał przefermentowany muszą spełnić, aby zakwalifikować je do grona nor-

malnych produktów, różnią się w tych państwach członkowskich dość znacznie. W jeszcze 

innej grupie państw członkowskich komposty i fermentaty produkowane z odpadów zawsze 

traktowane są jak odpady niezależnie od jakości materiału. W pozostałych państwach człon-

kowskich nie obowiązują żadne reguły ogólne, a decyzja o statusie produktowym lub odpa-

dowym kompostu/fermentatu podejmowana jest albo dla konkretnego przypadku. albo pod-

lega odnośnym protokołom obowiązującym w poszczególnych częściach państwa człon-

kowskiego. 

 

Brak harmonizacji destabilizuje sytuację prawną i wpływa na decyzje zarówno sektora za-

rządzania odpadami, jak i różnych podmiotów zajmujących się tymi materiałami, w tym 

producentów i użytkowników kompostu/fermentatu oraz przedsiębiorstw transportowych. 

Niestabilność przejawia się zwłaszcza tam, gdzie państwa członkowskie handlują między 

sobą. Różnice w interpretacji odpadowego statusu kompostu i fermentatu dotyczą jednak 

także regionów wewnątrz danego państwa członkowskiego. 

 

Jedną z zaobserwowanych konsekwencji jest to, że zarówno producenci kompo-

stu/fermentatu, jak i użytkownicy ograniczają swoje zainteresowanie do rynków krajowych 

(regionalnych), ponieważ chcą uniknąć kosztów sądowych i administracyjnych oraz ryzyka, 

jakie wiąże się z niejasnym statusem odpadowym materiału. Oznacza to, że kom-

post/fermentat nie zawsze trafia do miejsc, gdzie mógłby być w zasadzie wykorzystany w 

najlepszy możliwy sposób, np. w kontekście ekonomicznym i dzięki temu przynosić naj-

wyższe korzyści przy proporcjonalnie najmniejszym ryzyku środowiskowym i zdrowotnym. 

Oznacza to również mniejszą produkcję kompostu/fermentatu. W istocie, ilości kompostu i 

fermentatu będące przedmiotem handlu pomiędzy krajami członkowskimi są dziś niższe niż 

mogłyby teoretycznie być i jest wielce prawdopodobne, że jasne zasady dotyczące tego, 

kiedy kompost czy fermentat przestają być odpadami, przyczyniłyby się do lepszej równo-

wagi między popytem a podażą tych materiałów. 

 

Prawna niepewność tycząca się odpadowego statusu kompostu/fermentatu wpływa także na 

decyzje inwestycyjne przy podnoszeniu mocy przerobowych w zarządzaniu odpadami bio-

logicznymi. Tego typu niestabilność pociąga za sobą namacalne koszty, kiedy opóźnia roz-

wój sektora kompostowania i fermentowania w sytuacji, w której istnieją realne warunki do 

tego, by znieść status odpadowy kompostu czy fermentatu. Odnosi się to nie tylko do sytu-

acji w poszczególnych państwach członkowskich, ale w szczególności do sytuacji na po-

ziomie całej Unii Europejskiej. Dla przykładu, możliwości eksportowe związane z kompos-

tem/fermentatem są ważnym składnikiem opłacalności kompostowni/fermentowni położo-

nych w obszarach nadgranicznych. Jeśli poprzez niepewny status odpadowy możliwości 

eksportowe są zmniejszone, może to doprowadzić do częstszego wybierania innych opcji 

przetwarzania, nawet jeśli za granicą istnieje odpowiednia i adekwatna środowiskowo po-

trzeba przyjęcia tych materiałów
38

. Zharmonizowane kryteria end-of-waste zwiększyłyby 

poziom inwestowania w produkcję kompostu i fermentatu w takich przypadkach. 

                                                           
38

 Z powodu relatywnie wysokich kosztów transportu kompostu/fermentatu, opłacalność kompostow-

ni/fermentowni silnie uzależniona jest od zaistnienia wystarczająco chłonnego rynku w promieniu nie więcej 

niż 50-100 km od zakładu. W przypadku, gdy granice państwowe stwarzają barierę uniemożliwiającą użycie 
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Ponadto harmonizacja kryteriów end-of-waste na poziomie UE umożliwiłaby kolejne 

wspólnotowe inicjatywy prawne. Regulacja w sprawie nawozów WE 2003/2005 znajduje 

się obecnie na etapie oceny, której celem jest również rozszerzenie jej zakresu
39

. Nowy do-

kument prawny z pewnością skorzystałby na istnieniu przejrzystej i jednolitej definicji mate-

riałów end-of-waste, zwłaszcza w kontekście nadawania statusu produktu nawozowego 

dawnym materiałom odpadowym pochodzenia biologicznego poddawanym obróbce biolo-

gicznej. 

 

Brak harmonizacji oznacza także, iż nie działa żaden system dający gwarancję, że przepływ 

kompostu i fermentatu przez granice jest proporcjonalny do powiązanego ryzyka środowi-

skowego. Dostrojenie kryteriów end-of-waste może usprawnić zarządzanie ryzykiem śro-

dowiskowym w ramach reguł transportu odpadów poprzez zwalnianie kompostów i fermen-

tatów niskiego ryzyka z kontroli transportowej i jednoczesne podkreślanie, że komposty i 

fermentaty, które niosą ze sobą duże ryzyko dla środowiska muszą być uznawane za odpa-

dy. Pozwoliłoby to na uniknięcie zbędnych kosztów i barier związanych z kompostem i 

fermentatem end-of-waste, jak również zagwarantowałoby korzystanie z przewidzianych dla 

tych materiałów wymaganych narzędzi kontrolnych (uprzedniego pisemnego powiadomie-

nia i zgody na wysyłkę). 

 

Ogólnie rzecz ujmując, korzyść z wprowadzenia kryteriów end-of-waste będzie tym więk-

sza, im wyraźniej będą one stwierdzać, kiedy kompost i fermentat muszą zostać uznane za 

odpady. Ujednoliciłoby to stosowanie narzędzi kontrolnych zapisanych w prawie odpado-

wym dla niezgodnych kompostów i wzmocniło ochronę zdrowia oraz środowiska. 

 

4.2.2.2 Unikanie statusu odpadowego, jeśli nie jest on konieczny 

Z możliwości ograniczania niepotrzebnego nadawania statusu odpadu przewidzianej w kry-

teriach end-of-waste płynie kilka konkretnych korzyści ekonomicznych. 

 

Bezpośrednią korzyścią ekonomiczną jest usunięcie kosztów uzyskania zgodności. Zgodnie 

z prawem w niektórych państwach członkowskich od użytkowników kompostu lub fermen-

tatu wymaga się posiadania zezwoleń na ich użycie wydawanych przez organy zajmujące 

się zarządzaniem odpadami. Koszt użycia kompostów lub fermentatów niewymagających 

takiego pozwolenia bądź wyjętych spod prawa odpadowego jest niższy. Brytyjski protokół 

jakości dla kompostu dopuszcza użycie zgodnego kompostu w Anglii i Walii bez koniecz-

ności uiszczania opłat zwolnieniowych związanych z ich statusem odpadowym. Szacuje się, 

że oszczędności sięgają ponad 2 GBP/tonę kompostu (The Composting Association, 

2006)
40

. 

 

Inną korzyść ekonomiczną można osiągnąć poprzez unikanie niedoceniania kompostu i fer-

mentatu przez użytkowników spowodowanego przez niepotrzebnie oznaczanie tych materia-

łów jako odpadów. Stwierdzono, że rolnicy mają wątpliwości, czy używać kompostu jako 

                                                                                                                                                                                   
kompostu/fermentatu, wówczas te zakłady, które położone są blisko granic, muszą borykać się z oczywistym 

"geometrycznym" utrudnieniem, które działa ze szkodą dla optymalnego środowiskowo zarządzania odpadami 

oraz użycia kompostu/fermentatu. 
39

 Obecny stan prac oraz dodatkowe informacje: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specific-chemicals/fertilisers/ 
40

 W Niemczech komposty nie przestają być odpadami aż do momentu ich użycia, ale komposty o potwierdzo-

nej jakości są zwolnione z najbardziej uciążliwych zobowiązań, jakie nakłada na użytkowników pełny status 

odpadowy. Zmniejsza to koszty uzyskania zgodności związane z użyciem kompostu. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specific-chemicals/fertilisers/
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ulepszacza gleby, gdy ten przedstawia im się jako materiał odpadowy, gdyż status odpado-

wy zmniejsza postrzeganą wartość kompostu, a nawet uruchamia myślenie, że użycie takie-

go kompostu będzie miało negatywny wpływ na działalność rolniczą. W takich przypadkach 

można mówić już o napiętnowaniu. Wartość postrzegana jest wyższa dla kompostu, który 

nie jest uznawany za odpad niż dla kompostu nazwanego odpadem, który właściwie niczym 

się od tego poprzedniego nie różni. Właściwie prawdopodobne jest, że w sytuacji uznania 

kompostu za odpad jego wartość agronomiczna jest wyższa niż płacona za niego cena.
41

 

Jeśli kompost end-of-waste będzie osiągał wyższe ceny, to część korzyści uzyskiwanych 

przez użytkowników powróci do producentów kompostu, a także dalej, poprzez możliwość 

zmniejszenia opłat wejściowych, do samorządów, a więc np. zmniejszą się też koszty zarzą-

dzania odpadami bądź pojawią się usprawnienia systemu zbiórki. 

 

Poprawnie postrzegana wartość kompostu i fermentatu oraz zmniejszone koszty użycia 

kompostu to ważne czynniki zwiększające popyt na te materiały, co przekłada się na lepszą 

opłacalność kompostowania w systemie zarządzania odpadami biodegradowalnymi. 

 

Przykłady Austrii i Wielkiej Brytanii pokazują, że państwa członkowskie mogą w sposób 

efektywny unikać odpadowego statusu niektórych kompostów i fermentatów funkcjonują-

cych już w obecnych europejskich ramach roboczych, ale reguły te są ważne tylko w obrę-

bie każdego z tych państw członkowskich. Dodatkowe korzyści przyniosłoby przyspieszenie 

i ujednolicenie wprowadzania zgodnych kompostów i fermentatów jako produktów, którymi 

można dowolnie handlować w całej UE. 

 

4.2.2.3 Promowanie standaryzacji produktu i zapewniania jakości 

Kryteria end-of-waste mogą promować wyższe standardy jakości kompostu i fermentatu 

poprzez włączenie pewnych kryteriów jakości dla produktu. Na takie wymagania składałyby 

się wartości graniczne dla związków niebezpiecznych (maksymalne dopuszczalne stężenia) 

oraz dla własności przydających produktowi wartości (np. minimalnej zawartości materii 

organicznej). Widać wyraźnie, że tak rozumiana wysoka wartość jest ważna dla dobrego i 

korzystnego finansowo użycia kompostu. Jeśli na obniżonych kosztach i zwiększonej poda-

ży zapewnianych przez kryteria end-of-waste skorzystałyby tylko komposty wysokiej jako-

ści, to wówczas stałyby się one w porównaniu do kompostów o niskiej jakości opcją prefe-

rowaną nie tylko przez użytkowników, ale także przez właścicieli kompostowni oraz przez 

organy wydające strategiczne decyzje dotyczące zarządzania odpadami. 

 

4.2.3 Warunki kryteriów end-of-waste 

Niniejsza sekcja omawia po kolei warunki kryteriów end-of-waste zdefiniowane w artykule 

6 RDO oraz ich znaczenie dla kompostu i fermentatu. Omówione zostały również sposoby 

formułowania kryteriów end-of-waste, które zapewniają, że kwalifikować się będą tylko te 

komposty i fermentaty, które spełniły wszystkie cztery warunki. 

 

4.2.3.1 Substancja została poddana odzyskowi 

Kompost i fermentat są materiałami uzyskiwanymi w trakcie czynności odzyskiwania zgod-

nych z artykułem 2(25) i załącznikiem II R3 Ramowej Dyrektywy Odpadowej. Odzysk w 

                                                           
41

 Przesłanką do włączenia kryteriów end-of-waste do austriackiego rozporządzenia w sprawie kompostu była 

właśnie chęć uniknięcia sytuacji, w której wartość kompostu jest niesłusznie zaniżana tylko dlatego, że niepo-

trzebnie nadano mu status odpadu. 
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tym wypadku oznacza odzyskiwanie materiału, jako że materia organiczna zawarta w wej-

ściowym odpadzie biodegradowalnym jest właśnie odzyskiwana i przekształcana w materiał 

o bardziej pożądanych własnościach obejmujących wartość odżywczą, potencjał ulepszania 

gleby, sanitację itp. 

 

4.2.3.2 Substancja bądź obiekt są powszechnie wykorzystywane w konkretnych celach 

Kompost i fermentat mają szereg różnych powszechnych zastosowań. Głównie używa się 

ich jako ulepszaczy gleby bądź nawozów organicznych w rolnictwie. Kompost wykorzy-

stywany jest również jako składnik w podłożach hodowlanych używanych w ogrodnictwie, 

kształtowaniu krajobrazu i ogrodnictwie hobbystycznym. Specyfikacje produktowe obowią-

zujące w tych zastosowaniach określone są na poziomie krajowym i, do pewnego stopnia, na 

poziomie europejskim (kryteria eko-etykiety dotyczące ulepszaczy gleby i podłoży hodow-

lanych). Niektóre komposty używane są w celu regeneracji gruntów oraz jako pokrycie 

składowisk i są to zastosowania bardzo powszechne w niektórych państwach członkowskich 

UE. Fermentat prawie w całości trafia do rolnictwa. Kraje będące największymi producen-

tami kompostu i materiału przefermentowanego są jednocześnie ich głównymi użytkowni-

kami. 9 państw wytwarza około 95% całego kompostu w UE, zaś Niemcy są pod każdym 

względem największym producentem fermentatu odpowiedzialnym za niemal 2/3 całej pro-

dukcji w UE. W zależności od celu i konkretnej sytuacji użycie kompostu i fermentatu jest 

regulowane przynajmniej w tych państwach członkowskich, w których takie użycie jest roz-

powszechnione. W przypadku stosowania w glebach, zwłaszcza w glebach rolnych, zwykle 

obowiązują restrykcje dotyczące dozwolonych ilości kompostu i fermentatu, które często 

zależą od zawartości metali ciężkich oraz składników odżywczych w materiale. 

 

4.2.3.3 Istnieje zapotrzebowanie bądź rynek dla takiej substancji lub obiektu 

Teoretyczne zapotrzebowanie na kompost w UE jest wysokie, zwłaszcza jako ulepszacza 

gleby używanego w celu przeciwdziałania utracie materii organicznej w glebie (erozji). Po-

pyt na fermentat ogranicza się głównie do jego właściwości jako nawozu organicznego. W 

praktyce rynki dla kompostu i fermentatu działają sprawnie tylko w tej części UE, gdzie 

koncentruje się ich użycie i produkcja (patrz sekcja 4.2.3.2) oraz, nieprzypadkowo, w regio-

nach najbardziej podatnych na erozję lub wyczerpywanie się składników odżywczych. W 

innych częściach UE rynki są rozwijane w sposób dość proaktywny, zazwyczaj przy pomo-

cy rządu. Istnieje też grupa państw członkowskich, w których kompost i fermentat nie od-

grywają jeszcze znaczącej roli. 

 

Tam, gdzie produkuje się kompost i materiał przefermentowany, rynek stymulowany jest 

przez popyt, a ceny tych materiałów niekiedy są równe lub bliskie zeru. Nawet jeśli globalne 

użycie wyprodukowanych kompostów i fermentatów jest tam bardziej niż wystarczające, 

lokalnie może występować zachwianie równowagi między popytem a podażą. 

 

Zdejmowanie statusu odpadowego z tych kompostów/fermentatów, które mogą być bez-

piecznie używane w konkretnych obszarach, przyczyni się do zwiększenia popytu na te ma-

teriały i pomoże uniknąć lokalnego nadmiaru zapasów. Aby zapobiec ostatecznej utylizacji 

kompostu lub fermentatu, kryteria end-of-waste muszą być wymagające, jeśli chodzi o uży-

teczność, gwarantując tym samym wysoką wartość w połączeniu z konkretnym zastosowa-

niem. Im surowsze wymogi jakościowe zawarte w kryteriach end-of-waste, tym wyższe 

ceny osiągną zgodne z nimi komposty i fermentaty. 
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Kompost i fermentat nie powinny tracić statusu odpadu, jeśli w większości miejsc nie są 

zgodne z odnośnymi regulacjami i standardami dotyczącymi ich istotnych użyć, ponieważ 

popyt na takie materiały praktycznie nigdy nie zaistnieje. 

 

Doświadczenia krajów, w których kompost/fermentat są dziś powszechnie używane pokazu-

ją, że rynki dla tych materiałów działają prawidłowo, kiedy jakość dostarczanych produktów 

jest wysoka i niezawodna, a popyt na nie jest czynnie rozwijany. 

 

4.2.3.4 Substancja bądź obiekt spełniają wymogi techniczne w konkretnych zastosowa-

niach oraz są zgodne z istniejącymi przepisami i standardami dotyczącymi pro-

duktów 

Dla każdego wprowadzanego na rynek kompostu czy fermentatu musi istnieć przynajmniej 

jedno zastosowanie, które nie wymaga ich dalszej obróbki. Zadaniem przedsiębiorców do-

starczających komposty i materiały przefermentowane będzie określenie ich przydatności do 

takich użyć w odniesieniu do odpowiednich przepisów i standardów. Pewną rolę odgrywa tu 

kontrola rynków prowadzona przez władze państw członkowskich. 

 

Mimo, że na poziomie Wspólnotowym obowiązuje cały zestaw odpowiednich przepisów 

prawnych (dyrektywa w sprawie osadów ściekowych 86/278/WE, regulacja w sprawie na-

wozów WE 2003/2003, dyrektywa w sprawie zdrowia roślin 2000/29/WE itp.), istniejące 

regulacje i standardy dotyczące użycia pewnych typów kompostu i fermentatu do różnych 

celów są inne w poszczególnych krajach. To, że konkretne warunki i reguły stosowania 

kompostu i fermentatu w glebie (takie jak ilość i jakość kompostu, jaki może być stosowany 

w glebie konkretnego typu) są regulowane na poziomie państw członkowskich, jest całkiem 

rozsądne. UE jest bardzo zróżnicowana pod względem własności gleb, klimatu, praktyk 

użycia gruntów itp., a więc i regulacje muszą być dostosowywane do konkretnych warun-

ków. 

 

Co więcej, nie istnieje jedna dowiedziona naukowo i powszechnie akceptowana metoda 

określania całościowych, ogólnoeuropejskich wymogów technicznych dotyczących użycia 

kompostu i fermentatu na gruntach, co jest głównym kanałem zbytu dla tych materiałów. 

Sugeruje to, że warunki i reguły użycia kompostu/fermentatu nie mogą być bezpośrednią 

częścią europejskich kryteriów end-of-waste dla kompostu/materiału przefermentowanego
42

. 

Deklaracja przydatności do użytku będzie więc musiała być dostosowana do krajowych 

przepisów i standardów obowiązujących w miejscu, gdzie kompost/fermentat będą stosowa-

ne. 

 

Kryteria end-of-waste na poziomie UE mogą obejmować tylko te minimalne wymogi tech-

niczne, które są z natury ogólne i dotyczą wszystkich typowych zastosowań kompo-

stu/materiału przefermentowanego. Celem tego typu minimalnych wymogów byłoby wy-

kluczenie spod zasięgu kryteriów end-of-waste tych materiałów, dla których nie ma żadnego 

zastosowania, może za wyjątkiem niektórych zastosowań niszowych. 

 

Tak czy inaczej, zharmonizowana standaryzacja technologiczna dotycząca parametrów ja-

kościowych kompostu i fermentatu oraz próbkowania i badania w UE jest potrzebna, aby 

                                                           
42

 Co się tyczy użycia kompostu w takich produktach jak podłoża hodowlane, ogólnoeuropejskie zasady można 

usprawiedliwić faktem, że podłoża hodowlane nie podlegają ograniczeniom w sprzedaży na rynku wewnętrz-

nym. Tu reguły dotyczyłyby wyłącznie podłoży hodowlanych, a ich wpływ na kryteria end-of-waste dla kom-

postu byłby jedynie pośredni. 



138 
  

móc zapobiec sztucznej fragmentacji rynków dla tych materiałów nieusprawiedliwionej 

żadnymi rzeczywistymi zapotrzebowaniami. Kryteria utraty statusu odpadu powinny więc 

opierać się na wspólnych standaryzowanych parametrach jakości, jak również na wspólnych 

standaryzowanych metodach pobierania próbek i badania. Ważnym środkiem uzupełniają-

cym będzie wpisanie przez państwa członkowskie tych samych ujednoliconych standardów 

do istotnych przepisów dotyczących użycia kompostu i fermentatu. 

 

4.2.3.5 Użycie substancji bądź obiektu nie doprowadzi do wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi 

Jeśli chce się uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, trzeba wziąć 

pod uwagę różne aspekty: 

 

1. Użycie kompostu i fermentatu nie powinno wywierać na gleby żadnego wpływu 

zmniejszającego jej wielofunkcyjność. Dlatego też przenikanie do gleby niebez-

piecznych substancji zawartych w zastosowanym kompoście/fermentacie musi zo-

stać ograniczone. Jest to przede wszystkim zadanie zasad użycia tych materiałów, 

które, jak pokazano powyżej, najlepiej sformułowane będą na poziomie krajo-

wym/regionalnym. Kompost/fermentat powinien tracić status odpadu tylko wtedy, 

gdy jest zgodny z przepisami dotyczącymi środowiskowych i zdrowotnych aspektów 

stosowania kompostu odnoszącymi się do roli, jakie materiały te odgrywają na rynku 

(patrz także warunek c). Środkami uzupełniającymi kryteria end-of-waste będzie 

ustalenie przez państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, reguł stoso-

wania kompostu/fermentatu. 

 

2. Kompost/fermentat nie powinien stanowić żadnego zagrożenia dla zdrowia ze 

względu na zanieczyszczenia makroskopowe takie jak plastiki, metale czy szkło, 

które mogą powodować zranienia lub które mogą zostać połknięte przez ludzi i 

zwierzęta podczas styczności z uprawami i glebami poddanymi działaniu takich za-

nieczyszczonych materiałów. Najlepszym sposobem kontroli jest tutaj uważne moni-

torowania jakości materiałów wejściowych oraz włączanie wartości granicznych dla 

tego typu zanieczyszczeń w poczet kryteriów end-of-waste. 

 

3. Kryteria end-of-waste nie powinny prowadzić do rozluźnienia wymogów jakości dla 

kompostu/fermentatu. Może się tak zdarzyć, jeśli kryteria będą obejmować limity 

stężeń dla substancji niebezpiecznych, które są niższe od tych, jakie wyznaczają ja-

kość kompostu/fermentatu produkowanych obecnie. Zwolennicy takiego rozwiąza-

nia mogą argumentować, że dzięki temu więcej kompostów/materiałów przefermen-

towanych skorzysta z zalet utraty statusu odpadu, co zwiększy stopę odzysku. Jeśli 

jednak progi będą mniej surowe, ogólnym negatywnym oddziaływaniom na środo-

wisko będzie można zapobiec tylko poprzez użycie mniejszej ilości kompostu, co w 

gruncie rzeczy będzie działać przeciwko idei promowania recyklingu. 

 

Maksymalne limity dla szeregu substancji powinny stać się częścią wymogów jako-

ściowych dla produktu, co wprowadzi równowagę między ochroną zdrowia a ochro-

ną środowiska, a także pozwoli jak największej liczbie kompostów i fermentatów na 

skorzystanie z zalet kryteriów end-of-waste. 

 

4. Uchylanie statusu odpadowego w żadnym razie nie powinno prowadzić do powsta-

nia prawnej pustki, która upośledziłaby zarządzanie ryzykiem środowiskowym i 
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zdrowotnym. Wdrożenie zharmonizowanych kryteriów dla odpadów będzie wyma-

gało od samorządów w państwach członkowskich przemyślenia kwestii odpadowego 

statusu kompostu i fermentatu. Oznaczać to będzie niekiedy, że komposty/materiały 

przefermentowane, które do tej pory traktowano jak odpady, teraz ten status utracą. 

Taka zmiana automatycznie unieważnia kontrole prawne i administracyjne dokony-

wane w ramach prawa odpadowego. Jeśli w danym państwie członkowskim narzę-

dzia prawne służące do kontroli użycia kompostu/fermentatu są niezależne od ich 

statusu, wprowadzenie end-of-waste nie zmieni sposobu ich stosowania. W przeciw-

nym razie, jeśli narzędzia te są częścią bądź mają związek z prawem odpadowym, 

kryteria end-of-waste będą miały wpływ na ich działanie. Przykłady: 

 

 Zezwolenia na stosowanie kompostu/fermentatu na gruntach lub na inne użycia, ta-

kie jak przygotowanie podłoży hodowlanych zawierających kompost; 

 

 Kontrola użytkowników kompostu/fermentatu, podmiotów zbierających bądź prze-

woźników prowadzona przez kompetentne organy zajmujące się odpadami; 

 

 Obowiązek utrzymywania dokumentacji dotyczącej ilości, charakteru i pochodzenia 

kompostu nałożony na producentów kompostu/fermentatu; 

 

 Wstępne pisemnie powiadomienia i zgody na wysyłkę; 

 

 Prowadzona przez samorządy rejestracja przewoźników, sprzedawców i pośredni-

ków zajmujących się odpadami. 

 

Logika kryteriów end-of-waste wymaga, by kwalifikowane były tylko te komposty i mate-

riały przefermentowane, które nie wymagają kontroli przy użyciu narzędzi określonych w 

prawie odpadowym, już to dlatego, że związane z nimi ryzyko i oddziaływania są dostatecz-

nie niskie, już to dlatego, że ich statusem odpadowym zajmują się inne prawne narzędzia 

kontroli. Użycie kompostu/fermentatu w innych warunkach powinno być możliwe bez ja-

kiegokolwiek zagrożenia dla środowiska i zdrowia. 

 

Inherentne ryzyko związane z materiałami kompostowanymi/przefermentowanymi określa-

ne jest na podstawie zawartości zanieczyszczeń i substancji skażających (substancji niebez-

piecznych), a także własności higienicznych. Kryteria end-of-waste mogą ograniczyć ryzyko 

środowiskowe i zdrowotne poprzez włączenie pewnych wymogów jakości dla produktu 

dotyczących substancji zanieczyszczających i nieczystości, obostrzeń w zakresie materiałów 

wejściowych użytych w produkcji kompostu/fermentatu oraz wymogów dla procesów, któ-

rych zadaniem jest eliminacja patogenów zawartych w materiałach. 

 

Jak stwierdzono powyżej, komposty/fermentaty powinny tracić status odpadowy tylko wte-

dy, gdy są wprowadzane na rynek jako środki, których zastosowanie jest adekwatnie regu-

lowane. Jako narzędzia uzupełniające, reguły te powinny być ustalone wszędzie tam, gdzie 

jeszcze nie obowiązują. W kilku państwach członkowskich wdrożono już prawo w zakresie 

ochrony gleb i/lub nawozów, które reguluje użycie kompostu/fermentatu bez względu na ich 

status odpadowy. Częstym odniesieniem są dobre praktyki rolnicze, w innym przypadku 

producent dołącza zalecenia do stosowania. Kompost i materiał przefermentowany nie po-

winny tracić statusu odpadowego, gdy nie spełniają parametrów jakościowych przewidzia-

nych dla produktów dla najważniejszych użyć albo w większości miejsc. Należy wziąć to 
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pod uwagę przy określaniu wymogów jakościowych dla produktów (np. limitów stężeń sub-

stancji niebezpiecznych) w ramach kryteriów utraty statusu odpadu. 

 

Prywatne schematy zapewniania jakości grają ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem w szere-

gu krajów, czasem czyni się je quasi-obowiązkowymi (ustawowymi) poprzez odniesienie do 

odnośnych instrumentów prawnych (prawa odpadowego lub innego). 

 

Istnieje wreszcie możliwość wprowadzenia nowych uzupełniających instrumentów kontrol-

nych zaprojektowanych konkretnie dla nieodpadowych kompostów i fermentatów. Jako 

przykład można ustanowić nowe wymogi gwarantujące identyfikowalność kompostu i fer-

mentatu, które będą niezależne od prawa odpadowego na pewnych rynkach, które potrzebu-

ją takiego rozwiązania. Kluczową kwestią pojawiającą się przy wprowadzaniu każdego no-

wego środka kontroli wraz z kryteriami end-of-waste jest to, czy takie konkretne narzędzia 

lepiej nadają się do radzenia sobie ze specyficznym ryzykiem związanym z kompos-

tem/fermentatem niż ogólne narzędzia kontrolne związane ze statusem odpadowym, trzeba 

przy tym dążyć do unikania nakładania nowych nieproporcjonalnych ciężarów. Włączenie 

do kryteriów end-of-waste dodatkowych narzędzi administracyjnych, których kompo-

sty/fermentaty nie potrzebują, może zniechęcić producentów do tych kryteriów. 

 

4.3 Zarys kryteriów end-of-waste 

 

Zgodnie z poradnikami metodycznymi JRC
43

 ustalono, że w skład zestawu kryteriów end-

of-waste powinny wchodzić następujące elementy: 

 

1. Wymagania dotyczące jakości produktu 

2. Wymagania dotyczące materiałów wejściowych 

3. Wymagania dotyczące procesów i technik obróbki 

4. Wymagania dotyczące dostarczania informacji 

5. Wymagania dotyczące procedur zapewniania jakości 

 

Wachlarz możliwych kryteriów end-of-waste, jakie powinny być częścią propozycji, zapre-

zentowano poniżej wraz z wyjaśnieniami opartymi częściowo na dyskusjach nad studium 

przypadku dla kompostu prowadzonych w ramach Technicznej Grupy Roboczej w 2008 

roku (IPTS, 2008). 

 

Możliwe kryteria przedstawione poniżej przedyskutowano z TGR, następnie zaś dostosowa-

no i ulepszono na podstawie pisemnych opinii oraz rozmów, jakie odbyły się podczas trzech 

warsztatów w Sewilli. 

 

4.4 Wymagania dotyczące jakości produktu dla kompostu i fermentatu 

Kryteria jakości produktu muszą kontrolować: 

 

(1) elementy, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i środowiska 

oraz 

                                                           
43

 Dokumenty dotyczące end-of-waste wydawane przez JRC-IPTS dostępne są na stronie: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/ . Proszę zwrócić szczególną uwagę na wytyczne do procedur 

operacyjnych przedstawione na rycinie 5 w raporcie "End-of-Waste Criteria". 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/
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(2) zdatność produktu do bezpośredniego użycia (na gruntach, w produkcji podłoży ho-

dowlanych itp.) 

 

Jakość produktu musi zapewniać, że kompost lub fermentat są odpowiednią alternatywą dla 

podstawowych materiałów surowych oraz że substancje bądź własności zaprzepaszczające 

ich użyteczność zostały efektywnie odseparowane lub wyeliminowane. Odnosi się to za-

równo do użyteczności w perspektywie krótkoterminowej (jeden sezon, rok), jak i długo-

terminowej uwzględniającej okres kilku lat oraz postępującą akumulację szkodliwych pier-

wiastków w glebie. Dlatego przy ustalaniu wymogów dotyczących prowadzenia pomiarów 

oraz wartości granicznych dla substancji zanieczyszczających pod rozwagę trzeba wziąć 

prawdopodobieństwo natrafienia na podwyższoną zawartość danej substancji zanieczyszcza-

jącej, a także trwałość tej substancji. 

 

Bezpośrednie kryteria jakości dla kompostu/fermentatu mogłyby zawierać następujące pa-

rametry: 

 

(1) Minimalne limity ilościowe dla elementów odpowiedzialnych za funkcje ulepszające 

glebę/nawożące, takich jak zawartość materii organicznej lub składników odżyw-

czych (N, P, K, Mg). 

(2) Minimalne limity ilościowe dla elementów potencjalnie toksycznych dla zdrowia lu-

dzi bądź ekotoksycznych, takich jak metale ciężkie czy trwałe organiczne substancje 

zanieczyszczające. 

(3) Maksymalne limity ilościowe dla obcych materiałów makroskopowych (np. szkła, 

plastików, metali) 

(4) Ograniczona zawartość patogenów (dopuszczalna przez maksymalne limity ilościo-

we) 

(5) Ograniczona obecność żywotnych nasion (dopuszczalna przez maksymalne limity 

ilościowe) 

(6) Minimalna stabilność (dopuszczalna przez maksymalne limity ilościowe) 

 

Kiedy istnieje potrzeba obliczenia wymienionych wyżej parametrów, kryteria powinny 

obejmować wymagania co do badania każdego z nich. Dopuszczalne jest stosowanie ogól-

nych wymogów testowych, co daje pewien stopień dowolności w zakresie wartości mini-

malnych lub, jeśli jest to zasadne, stosuje się wymogi szczegółowe odnoszące się do np. 

istniejących standardów badań. 

 

Różne wymogi, które mogłyby być częścią kryteriów jakości dla produktu, po raz pierwszy 

zidentyfikowano dla kompostu podczas badania pilotażowego (IPTS, 2008). Zachowano je 

jako bazę w tym dokumencie, ponieważ spotkały się z przychylnym nastawieniem ze strony 

Technicznej Grupy Roboczej okazywanym w trakcie różnych konsultacji partnerskich i 

podczas rozmów toczonych na trzech warsztatach w Sewilli. Zgodzono się także, że można 

je bez przekształceń rozszerzyć na fermentat. Wymagania przedstawiono poniżej: 

 

Kryteria Wyjaśnienia Uzasadnienie 

Wymogi dotyczące jakości 

produktu: 

(1) minimalna zawartość 

materii organicznej 

(2) minimalna stabilność 

(3) nieobecność patogenów 

Powinno się ustanowić jeden 

zestaw wymogów jakościo-

wych dla produktu obowią-

zujący przy większości użyć, 

jako że zadaniem unijnych 

kryteriów end-of-waste nie 

Wymogi dotyczące jakości produktu 

mają za zadanie wykluczyć spod dzia-

łania kryteriów end-of-waste kompo-

sty/materiały przefermentowane, któ-

re: 

o mają niską jakość i przez to nie ma 
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w ilości stwarzającej zagro-

żenia dla zdrowia (mierzona 

poprzez nieobecność niektó-

rych organizmów wskaźni-

kowych takich jak salmonel-

la) 

(4) ograniczona zawartość 

żywotnych nasion i diaspor 

roślinnych 

(5) ograniczona zawartość 

zanieczyszczeń makrosko-

powych 

(6) ograniczona zawartość 

metali ciężkich i trwałych 

związków organicznych 

jest regulowanie konkret-

nych użyć. 

 

Kryteria powinny gwaran-

tować wysoką jakość kom-

postu/fermentatu, odzwier-

ciedlającą potrzeby rynku i 

zaspokajającą zapotrzebo-

wanie na materiał, który 

powinien być odpowiedni do 

większości użyć. 

 

Zasady użycia kompo-

stu/fermentatu w bardzo 

konkretnych zastosowaniach 

i w konkretnych obszarach 

geograficznych mogą żądać 

wymogów jakości dla pro-

duktu nawet surowszych niż 

te włączone w zestaw kryte-

riów end-of-waste z powodu 

potrzeby ochrony środowi-

ska, np. w rolnictwie orga-

nicznym albo przy użyciu w 

glebie znajdującej się nad 

warstwą wodonośną, z której 

wydobywa się wodę. 

 

Opracowanie surowszych 

wymogów dla tego typu 

konkretnych użyć nie leży w 

zakresie kryteriów end-of-

waste. 

 

 

na nie rynkowego zapotrzebowania 

o nie spełniają wymogów technicz-

nych przewidzianych dla najważ-

niejszych zastosowań albo na prze-

ważającej części zasięgu rynku dla 

kompostu/fermentatu nie są zgodne 

z istniejącymi standardami oraz 

przepisami odnoszącymi się do pro-

duktów 

o będą wywierać ogólny negatywny 

wpływ na środowisko i zdrowie lu-

dzi. 

 

Konkretniej: 

Minimalny poziom zawartości materii 

organicznej musi zapewniać wartość, 

podstawową użyteczność, a także 

przeciwdziałać mieszaniu z materia-

łami nieorganicznymi. 

 

Minimalna stabilność musi przeciw-

działać wystąpieniu emisji metanu i 

odoru w niekontrolowanych warun-

kach anaerobowych, w jakich mate-

riał przebywa po sprzedaży (np. w 

trakcie składowania). 

 

Ograniczenie zanieczyszczeń makro-

skopowych musi gwarantować uży-

teczność, a także zmniejszać ryzyko 

urazów. 

 

Ograniczenie stężeń substancji zanie-

czyszczających konieczne jest do: 

o zagwarantowania, że ryzyko zwią-

zane z materiałem jest wystarczają-

co niskie, a więc wpływ na środo-

wisko w przypadku niewłaściwego 

użycia nie przekroczy dopuszczal-

nych granic 

o wykluczenia kompo-

stów/fermentatów end-of-waste, 

które zgodnie z prawem nie mogą 

być użyte w głównych zastosowa-

niach na przeważającym obszarze 

działania rynku dla tych materiałów 

o promowania wyższej jakości kom-

postu/fermentatu oraz do sygnali-

zowania obniżonych celów jako-

ściowych w produkcji kompo-
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stu/fermentatu. 

 

Propozycje rzeczywistych limitów dla tych parametrów podlegających kontroli w ramach 

wymogów dotyczących jakości produktu omówione w zamieszczonej dalej tabeli oparte są 

na pilotażowym badaniu kompostu (IPTS, 2008) oraz na konsultacjach partnerskich, jak 

również dyskusjach toczonych w trakcie warsztatów i kampanii próbkowania i analiz JRC 

(JSAC); szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości zawarto w załączniku 11: "Wstępna 

propozycja wymogów związanych z jakością produktu dla kompostu". Oprócz tego korzy-

stano z informacji na temat odnośnych praktyk i prawodawstwa oraz powiązanych aktywno-

ści na poziomie krajowym i unijnym, takich jak trwające etapy oceny dyrektywy w sprawie 

osadów ściekowych i regulacji nawozowej. Zaimplementowano także konieczne dostoso-

wania dla fermentatu. 

 

Opinie TGR na temat materii organicznej, patogenów i nasion chwastów są generalnie 

zgodne. Niemniej jednak niektórzy partnerzy chętnie widzieliby złagodzenie lub zaostrzenie 

kryteriów (np. brak przyzwolenia na nasiona chwastów) albo chcieliby dodać pewne kryte-

ria (np. wymóg dokonywania analiz pod kątem obecności innych patogenicznych organi-

zmów wskaźnikowych). Niektóre z tych propozycji byłyby istotne w kontekście pewnych 

konkretnych zastosowań kompostu/fermentatu (np. użycie w ziemi doniczkowej), ale nie 

wszystkie (np. użycie w rolnictwie). Inne propozycje odnosiły się do istniejących praktyk 

obecnych w części państw członkowskich. Na przykład grupa partnerów domagała się 

znacznie wyższej zawartości materii organicznej oraz limitów opartych na bazie masy mo-

krej, a nie suchej materii. Argumentowali, że komposty często używane są jako dodatki or-

ganiczne i muszą odpowiadać na zapotrzebowanie rolnictwa. Kilku ekspertów twierdziło 

jednak, że tego typu prośby można spełnić sprawniej używając innych mechanizmów takich 

jak specyfikacje rynkowe czy krajowe przepisy prawne dotyczące użycia różnych typów 

kompostów/materiałów przefermentowanych. W ich opinii lepszym podejściem w radzeniu 

sobie z takimi problemami jest etykietowanie produktów (patrz sekcja 4.7 "Wymagania do-

tyczące dostarczania informacji"). 

 

W kwestii włączenia kryterium stabilności opinie ekspertów Technicznej Grupy Roboczej 

wyrażane podczas kolejnych rozmów i konsultacji nadal były podzielone. Wysunięto szereg 

argumentów za i przeciw takiemu kryterium. 

 

Za kryterium stabilności przemawiać mają następujące argumenty: 

 wymóg stabilności może pomóc zapobiegać wprowadzaniu materiałów, które nie zo-

stały poddane praktycznie żadnej obróbce (np. tak zwanych kompostów "shred-and-

spread" [poszatkuj i rozrzuć]); 

 emisje gazów cieplarnianych mogą wystąpić w trakcie transportu i przechowywania 

wszystkich kompostów i materiałów przefermentowanych. Jak twierdzi BGK 

(2010), 14% emisji związanych z produkcją i użyciem kompostu występuje w trak-

cie aplikacji, zaś 2% w trakcie przechowywania. Studium wspomina także, że ryzy-

ko spontanicznej fermentacji anaerobowej produktu w trakcie przechowywania jest 

wyższe dla bardzo świeżego, mniej stabilnego kompostu niż dla kompostu dojrzałe-

go i ustabilizowanego. Dlatego kilku ekspertów dowodziło, że niestabilne materiały 

powinny być używane w kontrolowanych warunkach poza ramami roboczymi end-

of-waste; 
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Przeciw kryterium stabilności lub jego zbytniemu zaostrzeniu wytoczono następujące argu-

menty: 

 obecnie niedostępny jest ogólnounijny standard określania stabilności kompostu lub 

fermentatu, a państwa członkowskie używają zróżnicowanych standardów i syste-

mów; 

 różne rynki mogą wymagać różnych poziomów stabilności dla kompostu i/lub fer-

mentatu, więc kryterium stabilności będzie kontrolowane lepiej przez mechanizmy 

rynkowe. 

 

Spora grupa państw członkowskich reguluje już kwestie stabilności kompostu albo przez 

narzucanie pewnych metod i powiązanych wartości granicznych, albo poprzez wymóg skła-

dania deklaracji. Większość metod oparta jest na teście samonagrzewania lub indeksie respi-

rometrycznym. Badania rozwoju różnych systemów używanych w mierzeniu stabilności 

wskazują, że różne podejścia są aktualnie mocno skorelowane, przynajmniej jeśli chodzi o 

stabilność kompostu. Studium WRAP (WRAP, 2009b) twierdzi, że żadna z tych metod nie 

jest wyraźnie lepsza od pozostałych. Mimo to, istnieją standardy EN obejmujące stopień 

poboru tlenu i testy samonagrzewania (EN 16087-1 oraz EN 16087-2) i dlatego to one po-

winny mieć pierwszeństwo przez standardami krajowymi lub komercyjnymi narzędziami 

pomiarowymi, aby zapewnić równe zasady. 

Wydaje się, że w przypadku stabilności fermentatu obecnie używa się mniejszej ilości me-

tod. Większość z nich opiera się na badaniu kwasów organicznych lub ocenie pozostałej 

biodegradowalności dokonywanej poprzez aerobowy test respirometyczny bądź anaerobowy 

potencjał tworzenia biogazu. 

Z tego powodu wielu ekspertów poparło uznanie szeregu metod testowych i limitów, które 

są dziś powszechnie stosowane. Ponadto kilku ekspertów wezwało producentów kompostu i 

fermentatu do zacieśniania współpracy z odpowiednimi władzami w państwach członkow-

skich w celu rozwoju standaryzowanych metod pomiarowych i wartości granicznych dla 

stabilności osobnych dla kompostu i fermentatu w kontekście możliwych przyszłych korekt 

kryteriów end-of-waste. 

 

Kolejnym gorąco dyskutowanym przez TGR parametrem jest dopuszczalny poziom makro-

skopowych zanieczyszczeń fizycznych. Obecność metali, fragmentów szkła czy plastiku 

nie tylko jest potencjalnie niebezpieczna dla użytkowników kompostu/fermentatu, ale gro-

madzenie się tych materiałów w glebie niesie za sobą ryzyko urazów wewnętrznych w razie 

połknięcia przez zwierzęta i prowadzi do degradacji gruntów oraz spadku ich wartości. Po-

nadto wiele makroskopowych zanieczyszczeń fizycznych nie jest biernych, jak twierdzi 

część partnerów, ale może powoli wyciekać bądź rozdrabniać się do mikrocząstek szkodzą-

cych faunie glebowej. Są to jedyne zanieczyszczenia widoczne gołym okiem w produkcie, 

więc ich obecność (lub nieobecność) może w znacznym stopniu wpłynąć na stosunek kon-

sumentów do materiałów end-of-waste. Z tego powodu mogą one silnie oddziaływać na 

popyt, warunek b) w artykule 6 RDO. Mimo to niektórzy z partnerów dowodzą, że zanie-

czyszczenia fizyczne przyczyniają się tylko do zmniejszenia wartości postrzeganej i nie 

stwarzają realnego zagrożenia dla zdrowia ludzi czy środowiska. Niektórzy partnerzy suge-

rowali nawet, że użytkownicy końcowi, na przykład rolnicy, nie zwracają szczególnej uwagi 

na poziom zanieczyszczeń fizycznych w kompoście. Większość ekspertów zgadza się jed-

nak co do tego, że konieczne jest używanie ujednoliconych metod mierzenia i raportowania 

zanieczyszczeń fizycznych. Metoda destrukcji utleniaczem, w której zniszczeniu ulega cała 

materia organiczna, jest preferowana przez niektórych partnerów, ponieważ uzyskiwane w 

niej pomiary są najbardziej kompletne, inni jednak krytykują ją za użycie chemikaliów ko-

rozyjnych i wyższą cenę (około 75 euro na próbkę w porównaniu do średniej ceny 50 euro 
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przy metodzie sitowej suchej). Inne metody oparte na analizie sitowej na mokro bądź na 

sucho zyskują poparcie, gdyż są łatwe w użyciu i dodatkowo rozpowszechnione w pań-

stwach członkowskich, nawet jeśli ich dokładność może być nieco niższa z powodu mylenia 

zanieczyszczeń fizycznych z innymi materiałami w trakcie separacji manualnej. 

Proponowana granica 0,5% materii suchej dla materiałów plastikowych, szklanych i meta-

lowych większych niż 2 mm spotkała się z przychylnością, gdyż jest zgodna w wieloma 

limitami krajowymi. Pojawiły sie jednak postulaty obniżenia bądź podwyższenia tej granicy. 

Niektórzy partnerzy postulowali wprowadzenie osobnych limitów dla plastików, metalu 

i/lub szkła. Dane dotyczące zanieczyszczeń fizycznych przedstawione w rozdziale 3 pokazu-

ją, że proponowana granica może być sporym wyzwaniem dla krajów, w których obecne 

limity są wyższe i/lub gdzie selektywna zbiórka bioodpadów wciąż raczkuje. Porównanie 

dużej bazy danych dla holenderskiego kompostu VFG z najnowszymi badaniami Ineris we 

Francji pokazuje, że 94% próbek kompostu z Holandii spełniłoby kryterium 0,5% granicy w 

materii suchej, zaś to samo kryterium spełniłoby zaledwie 74% próbek francuskiego kompo-

stu wytworzonego z odpadów segregowanych w systemie biopojemników. Możliwą przy-

czyną tej rozbieżności mogą być surowsze standardy ustalone dla zanieczyszczeń fizycz-

nych w Holandii, które przekładają się na ich niższą zawartość w kompoście. 

Zaproponowano także wprowadzenie wymogów dotyczących nieobecności ostrych obiek-

tów, co ma zapobiec urazom powstającym w trakcie wykonywania czynności związanych z 

kompostem. Wdrożenie tego standardu jest obecnie mało prawdopodobne, ponieważ nie 

istnieją żadne ustandaryzowane metody pomiarowe w tym zakresie, a także dlatego, że wią-

że się z nim problem odpowiedzialności karnej pomiędzy producentami a kupującymi kom-

post. 

 

Przy kwestii stężeń metali ciężkich partnerzy proponowali szereg różnych podejść w usta-

laniu wartości granicznych, mianowicie miałyby one być takie, jak najsurowsze istniejące w 

krajach członkowskich albo bardzo łagodne, ustalone na podstawie oceny ryzyka poboru 

metali przez uprawy. Każde z tych podejść ma swoje wady i zalety, ale wszystkie mają ten-

dencję do skupiania się tylko na jednym z warunków end-of-waste, nie zważając na pozosta-

łe. Dla przykładu, ustalenie luźnych granic dla poziomów metali ciężkich wciąż gwarantuje 

akceptowalny poziom ochrony zdrowia ludzi, ale jednocześnie nadal pociąga za sobą ryzyko 

negatywnego oddziaływania na środowisko, a nawet grozi załamaniem się rynku dla kom-

postu spowodowanym brakiem zaufania konsumentów. Z kolei ustalenie surowszych limi-

tów wpłynie na lepszą ochronę gleb na narażonych obszarach pod warunkiem, że ilości sto-

sowanego kompostu/fermentatu będą rozsądne. A jednak równocześnie tego typu sztywne 

limity mogą zmniejszyć ilość kompostu/fermentatu, która będzie kwalifikowała się do uzy-

skania statusu end-of-waste, a to spowolni rozwój rynku i zmniejszy stopę recyklingu w UE, 

a przecież te same cele związane z ochroną gleb mogą być z powodzeniem realizowane przy 

użyciu przepisów prawa krajowego dotyczącego właśnie użycia kompostu/fermentatu na 

obszarach narażonych. 

Jak jasno wynika z przytoczonych powyżej przykładów, ustalanie wartości granicznych dla 

metali ciężkich powinno brać pod uwagę wszystkie cztery warunki end-of-waste i po-

winno opierać się na dostępnych danych dotyczących użycia, rynków, istniejących standar-

dów i przepisów prawnych, jak również możliwych oddziaływań na środowisko i zdrowie 

ludzi. Stąd wartości graniczne proponowane w tym dokumencie są oparte na, między inny-

mi, wcześniejszym wieloaspektowym badaniu przeprowadzonym przez Amlingera i in. 

(2004) oraz na regulacjach krajowych, które generalnie uwzględniają wiele kryteriów oceny 

użycia kompostu i materiału przefermentowanego. Prócz tego, bardzo pomocne przy ocenie 

ryzyka skażenia gleb i wody powstającego podczas nawożenia Cu/Zn okazało się badanie 

Monteiro i in. (2010) dotyczące środowiskowego wpływu Cu i Zn użytych w żywieniu 
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zwierząt. Przy ewaluacji zakresów stężeń metali w materiałach komposto-

wych/przefermentowanych dostępnych obecnie na rynku unijnym posłużono się danymi z 

raportu JSAC oraz danymi zaprezentowanymi w rozdziale 3. Dostępne dane wykorzystano 

w trakcie intensywnych rozmów prowadzonych w trakcie warsztatów i konsultacji partner-

skich. W rezultacie podczas Trzecich Warsztatów zaproponowano znaczne podwyższenie 

limitów dla Zn i Cu (ze 100 do 200 ppm dla Cu i z 400 do 600 ppm dla Zn), przy czym war-

tości graniczne dla innych metali ciężkich mają pozostać na takim poziomie, jaki przedsta-

wiono w badaniu pilotażowym (IPTS, 2008). 

 

Niektórzy partnerzy opowiadali się za wprowadzeniem nawet jeszcze mniej sztywnych war-

tości granicznych dla metali ciężkich, argumentując to następująco: 

 

 Cu i Zn są pożądanymi mikroskładnikami odżywczymi dla roślin. Biorąc za 

podstawę typowe zalecane maksymalne użycie kompostu od 7 do 10 ton materii su-

chej/ha/rok, maksymalne granice 200 ppm dla Cu oraz 600 ppm dla Zn przełożyłyby 

się na maksymalny roczny wsad rzędu od 1,4 do 2 kg Cu oraz od 4,2 do 6 kg Zn na 

hektar. Wartości te w ogóle nie odbiegają od zalecanych w praktykach rolniczych dla 

gleb normalnych. Zgodnie z poradnikiem nawożenia wydanym przez austriackie mi-

nisterstwo (Lebensministerium, 2006), zalecane dawki dla gleb o średnim zapotrze-

bowaniu na mikroskładniki odżywcze wynoszą 1-3 kg Cu/ha i 5-7 kg Zn/ha. Wyższe 

dawki potrzebne są tylko przy glebach ubogich w Cu/Zn oraz w uprawach specjal-

nych. Z drugiej strony, zalecane maksymalne dawki w ogrodnictwie hobbystycznym 

i użytkowaniu prywatnym są częstokroć wiele razy wyższe niż dawki w użyciu rol-

niczym, sięgając od 5 do 45 l/m
2
, co odpowiada mniej więcej 20 do 180 tonom mate-

rii suchej/ha
44

. W tym przypadku wsady Cu i Zn mogą kilkukrotnie przekroczyć po-

żądane ilości tych mikroelementów w glebie. Przy fermentacie efektywność wsadu 

Cu i Zn może być nieco niższa, albowiem użycie fermentatu ograniczone jest przez 

limity dla azotu. Tak czy inaczej, głównym zadaniem kompostu/fermentatu nie jest 

zaspokajanie wysokiego zapotrzebowania ubogich gleb na Cu/Zn, ale działanie w 

charakterze ulepszaczy gleby i/lub ogólnych nawozów. Monteiro i in. (2010) poka-

zali, że wymywanie i wyciekanie Cu/Zn do zbiorników wodnych może stanowić 

problem na szczególnie narażonych obszarach, gdzie dawki Cu/Zn są wyższe od 

omawianych powyżej. Dalsze podnoszenie limitów stężeń dla Cu i Zn w kompoście i 

fermentacie może spowodować, że do łańcucha produkcyjnego przedostawać się bę-

dą materiały zanieczyszczone Cu/Zn (np. niebiodegradowalne torby plastikowe, ma-

lowane drewno itp.). Trzeba także dodać, że metale ciężkie inne niż Cu/Zn przy 

wyższych stężeniach nie przynoszą żadnych korzyści, dlatego postulat podniesienia 

limitów stężeń powinien odnosić się tylko i wyłącznie do Cu/Zn. 

 Niektóre strumienie wejściowe zawierają wysokie poziomy Cu i Zn (np. obornik 

z hodowli prosiąt, produkty winiarskie poddane działaniu CuSO4 itp.), które nie-

uchronnie doprowadzą do wysokich poziomów Cu/Zn w materiałach komposto-

wych/przefermentowanych. Kampania próbkowania i analiz JRC wykazała, że pro-

ponowane limity dla metali ciężkich są osiągalne. Jak wynika z rozdziału 3, ponad 

85% próbek kompostu z segregowanych bioodpadów i odpadów zielonych zebra-

nych w trakcie JSAC nie przekroczyło żadnych proponowanych wartości granicz-

nych dla metali ciężkich. Dane te znalazły swe potwierdzenie w literaturze poświę-

conej kompostowi i fermentatowi, które pokazały, że dla 90. percentyla wartości me-

                                                           
44

 Patrz http://www.vlaco.be/compostcalculator, 

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/shop/Sonderdrucke/KuR_Kompost_Sonderd_web.pdf oraz 

http://www.ages.at/fileadmin/redakteure/lwt-bgp/Download_Broschueren/Kompost_2010.pdf 

http://www.vlaco.be/compostcalculator
http://www.kompost.de/fileadmin/docs/shop/Sonderdrucke/KuR_Kompost_Sonderd_web.pdf
http://www.ages.at/fileadmin/redakteure/lwt-bgp/Download_Broschueren/Kompost_2010.pdf
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tali ciężkich były niższe lub nieco wyższe od proponowanych wartości limitowych. 

Co więcej, większość materiałów wejściowych o dużej zawartości Cu/Zn, takich jak 

obornik świński, nie bierze udziału w procesie kompostowania/fermentacji jako po-

jedynczy strumień, a więc wysokie poziomy zawartych w nich metali ciężkich mogą 

być częściowo równoważone uważnym doborem innych materiałów wejściowych, w 

których stężenia metali ciężkich nie są tak duże. Poziomy Cu i Zn w oborniku mogą 

zostać zmniejszone przez lepszą kontrolę na farmie (np. unikanie zanieczyszczania w 

trakcie mycia racic). Brak równowagi między podażą Cu/Zn a poborem przez zwie-

rzęta wydaje się być głównym powodem tak wysokiej stopy wydalania tych pier-

wiastków i ich obecności w oborniku. Rolnicy mogą sobie poradzić z tym proble-

mem upewniając się, że poziomy Cu i Zn dostarczanych w paszy odpowiadają rze-

czywistym zaleceniom żywieniowym. Dobrym rozwiązaniem jest także użycie pasz, 

w których Cu i Zn zostały wkomponowane tak, by zmaksymalizować ich przyswaja-

nie. Tego typu relatywnie proste metody optymalizacji mogą przyczynić się dalszego 

zwiększania ilości materiałów opartych na oborniku, które spełniają wartości gra-

niczne dla metali ciężkich określone w ramach utraty statusu odpadu. Grupa Eks-

percka do spraw doradztwa technicznego i produkcji organicznej wyraziła opinię, iż 

mimo formalnego włączenia miedzi do grupy dopuszczalnych pestycydów podykto-

wanego potrzebą legalizacji tradycyjnych praktyk stosowanych w rolnictwie orga-

nicznym, konieczna jest wyraźna redukcja użycia tego pierwiastka (EGTOP, 2011). 

 Wartości graniczne powinny opierać się na ocenie ryzyka. Kilku partnerów zasu-

gerowało, że ustalenie wartości granicznych dla metali ciężkich powinno opierać się 

na ocenie ryzyka, a każde proponowane zwiększenie limitu powinno uwzględniać in-

formacje uzyskane z istniejących studiów oceny ryzyka. Jak wykazano powyżej, inni 

eksperci twierdzą, że takie podejście ignoruje pozostałe warunki utraty statusu odpa-

du. Jeśli wartości graniczne zostaną znacząco zwiększone, może dojść do załamania 

się rynku z powodu mniejszego zaufania klientów albo też jakość produktu może 

być niezgodna z istniejącymi standardami bądź przepisami w sprawie użycia tych 

materiałów. 

 W niektórych regionach Europy stężenia tła dla pewnych metali ciężkich są wy-

sokie, czy to z powodu skażenia w przeszłości (np. poprzez działalność przemysło-

wą), czy też z powodów naturalnych (np. typu mineralogicznej kompozycji glebo-

wej). Zasugerowano, że zwiększenie unijnych limitów stężeń metali ciężkich w ra-

mach end-of-waste wcale nie musi być lepszym rozwiązaniem tego lokalnego pro-

blemu niż właśnie rozwiązania lokalne. Ogólna jakość kompostu/fermentatu end-of-

waste produkowanego w Europie może się pogorszyć w wyniku rozluźnienia warto-

ści limitowych mającego działać na korzyść konkretnych regionów. 

 Kolejny argument stwierdza, że kryteria end-of-waste nie powinny ograniczać 

stężeń metali, ponieważ i tak ważny jest tylko ogólny wsad metali do gleby, to 

znaczy stężenie pomnożone przez ilość zastosowanego kompostu/fermentatu. Kon-

trola używanych ilości nie leży jednak w kompetencjach Wspólnotowego prawa end-

of-waste. Ponadto kontrola użycia jest typową cechą prawa odpadowego i często 

traktuje się ją jak ciężar, który częściowo zniknie wraz z uzyskaniem statusu end-of-

waste. Wartości graniczne muszą więc być ustalone tak, by zagwarantować podsta-

wowy, acz dobry poziom ochrony środowiskowej i zdrowotnej bez konieczności dal-

szej kontroli materiału uzyskującego status produktu. 

 Limity powinny być wyrażane na innej podstawie niż materia sucha. Niektórzy 

eksperci przekonują, że lepiej jest opierać limity dla metali ciężkich na innych para-

metrach, takich jak ilość materii świeżej lub materii organicznej. Pada przykład, że w 

przypadku fermentatu faza ciekła zawiera mało materii suchej, ale za to duże ilości 
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rozpuszczonych metali ciężkich, które odpowiadają za wysokie stężenia wyrażone 

na bazie materii suchej. Mimo to, dane z tabeli 9 (rozdział 3) pokazują, że wartości 

średnie i dla 90. percentyla wyrażone w mg/kg materii suchej nie odbiegały od tych, 

jakie stwierdzono w innych fazach fermentatu. Ta sama tabela pokazuje, że wartości 

średnie i dla 90. percentyla związane z metalami ciężkimi były bardzo podobne dla 

świeżego kompostu zawierającego więcej materii organicznej i dla kompostu dojrza-

łego, w którym zawartość materii organicznej jest niższa. W sumie, dane przedsta-

wione w rozdziale 3 zdają się wspierać propozycję wyrażania wartości granicznych 

na bazie materii suchej we wszystkich przypadkach. 

 Surowe limity w ramach kryteriów end-of-waste w UE mogą stać się podstawą przy 

ustanawianiu wysokich limitów dla metali ciężkich w ramach krajowych kryteriów 

end-of-waste obejmujących materiały spoza zakresu, szczególnie osady ściekowe i 

komposty/fermentaty MBT. Jak twierdzi część ekspertów, takie posunięcie, jeśli w 

ogóle by się pojawiło, mogłoby stać się wręcz zachętą dla producentów kompostów 

MBT i kompostów/fermentatów z osadów ściekowych, by ci ulepszali swoje techno-

logie i uważnie dobierali materiały wejściowe. Dodatkowo mogłoby to stymulować 

władze do wdrożenia selektywnej zbiórki takich frakcji jak szkło czy ZSEE. Przy-

kłady najnowocześniejszych instalacji MBT z Francji oraz kompostowni produkują-

cych kompost z osadów ściekowych z Włoch, które omówiono w rozdziale 3, poka-

zują, że proponowane obecnie wartości graniczne dla metali ciężkich mogą być nie-

kiedy przez te technologie osiągane. Zasugerowano jednak, by zwiększyć wysiłki 

zmierzające do polepszenia ogólnego poziomu jakości działania, co może zaszkodzić 

wielkości produkcji. Ramowa Dyrektywa Odpadowa (RDO) wyraźnie promuje se-

lektywną zbiórkę bioodpadów i innych odpadów poprzez zapisy artykułów 11 i 22. 

Poradnik podpowiadający, jak interpretować kluczowe zapisy RDO, wydany w 2012 

roku stwierdza, że "łączona zbiórka więcej niż jednego strumienia odpadów może 

spełniać wymogi zbiórki selektywnej, ale należy zbadać ją na tle wzorcowego »wy-

sokiej jakości recyklingu« zbieranych oddzielnie pojedynczych strumieni odpadów; 

jeśli późniejsza segregacja może osiągnąć efekt podobny do uzyskiwanego przy 

zbiórce selektywnej, wówczas łączenie będzie zgodne z artykułem 11 RDO oraz za-

sadami hierarchii odpadów". Wymagane poziomy powinny być więc ustalane pa-

trząc na to, co można osiągnąć poprzez zbiórkę selektywną, a inne technologie po-

winny dążyć do porównywalnych rezultatów. 

 

Bardziej surowe limity dla metali ciężkich także miały swoich zwolenników, którzy przyta-

czali następujące argumenty: 

 

 Komposty i fermentaty o relatywnie wysokiej zawartości materii organicznej będą 

podlegały postępującemu procesowi rozkładu tejże, co doprowadzi do zwięk-

szenia stężeń metali ciężkich w glebie. Jak jednak pokazano wyżej, zaprezentowa-

ne w tabeli 9 (rozdział 3) dane dla kompostów świeżych i dojrzałych nie wspierają 

tej opinii. 

 Zakłady mogą mieszać strumienie wejściowe o dużej zawartości metali ciężkich 

z innymi strumieniami, aby po prostu spełnić kryteria limitowe. Obecne wartości 

graniczne uważane są jednak za bezpieczne, a więc rozcieńczanie nie powinno sta-

nowić problemu. Co więcej, zakłady stosujące takie praktyki, narażają się na to, że 

ich produkty nie uzyskają zgodności z kryteriami end-of-waste, co może doprowa-

dzić do strat finansowych spowodowanych częstszymi kontrolami i zmniejszoną 

sprzedażą kompostu/fermentatu end-of-waste. 
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 Dane uzyskane w trakcie JSAC i z innych źródeł pokazują, że przy uważnym dobie-

raniu materiałów wejściowych i poprawnym prowadzeniu procesu kompostowa-

nia/fermentacji można bez większych problemów osiągać poziomy skażenia 

znacznie niższe niż proponowane obecnie wartości graniczne. Większość eksper-

tów TGR uważa, że poprawna segregacja materiałów wejściowych może być naj-

prostszym i najbardziej efektywnym finansowo sposobem zapewniania produkcji 

wysokiej jakości materiałów kompostowych/przefermentowanych. Jest to dość 

oczywiste dla rozwiniętych rynków o długiej tradycji zbiórki selektywnej, ale rynki, 

które dopiero zaczynają, mogą mieć z tym problemy. W praktyce wdrożenie dobrych 

praktyk sortowania odpadów może władzom i gospodarstwom domowym zająć tro-

chę czasu. Dlatego ustalenie zbyt surowych limitów już od samego początku grozi 

stłumieniem rozwoju rynków wschodzących. 

 

Wymóg mierzenia poziomów organicznych substancji zanieczyszczających stanowił 

przedmiot ożywionych dyskusji w trakcie Trzecich Warsztatów oraz konsultacji partner-

skich. Ponieważ brakuje danych naukowych, które dowiodłyby wszechobecności lub nie-

obecności pewnych zanieczyszczeń organicznych w konkretnych typach kompostu i fermen-

tatu,  początkowo rozmowy TGR opierały się po części na wartości postrzeganej i przesta-

rzałych liczbach. Uzgodniono w tej sytuacji, że należy przeprowadzić kampanię próbkowa-

nia i analiz JRC (JSAC). Wyniki tej kampanii wraz z danymi dostarczonymi przez partne-

rów i uzyskanymi z literatury zostały użyte w trakcie Trzecich Warsztatów w Sewilli (26 

lutego 2013 roku). 

Pojawiły sie głosy za i przeciw monitorowaniu zanieczyszczeń organicznych. 

 

Przeciwko obowiązkowemu mierzeniu poziomów zanieczyszczeń organicznych wysunięto 

następujące argumenty: 

 Koszt pomiarów. Pewna grupa partnerów przytoczyła dane na temat kosztów, które 

pokazują, że dla metali ciężkich w kompoście/fermentacie wynosiły one średnio 129 

euro za badanie obejmujące wszystkie metale (przy zakresie od 42 do 230 euro), 149 

euro dla PAH16 (zakres 85-245 euro), 201 euro dla PCB (zakres 85-480 euro), 481 

euro dla PCDD/F (zakres 300-741 euro) i 150 euro dla PFC (tylko jedno źródło). 

Wyraźnie najdroższe jest badanie pod kątem obecności PCDD/F, dalej PCB, zaś 

pomiary PAH i PFC są tylko nieco droższe niż koszt analiz dla metali ciężkich. Dla 

porównania, ceny kompleksowych badań dla kompostów/fermentatów o zapewnio-

nej jakości generalnie mieściły się w granicach 350-550 euro
45

. Dodanie obowiązku 

badania pod kątem obecności 4 grup związków organicznych potroiłoby obecne 

koszty analiz, zaś włączenie do zestawu pomiarów analiz PAH zwiększyłoby ów 

koszt o 1/3. Jeśli analiza PAH byłaby konieczna tylko dla co piątej próbki, średni 

koszt analiz materiałów end-of-waste wzrósłby o zaledwie 7%. Jak twierdzą niektó-

rzy partnerzy, wzrost kosztów nie byłby linearny. Dane pokazują, że pakiety różnych 

parametrów analitycznych były bardziej opłacalne, np. 190 euro za pełen zestaw 8 

metali ciężkich, PAH16 i PCB7, w porównaniu do 90 euro tylko dla metali w tym sa-

mym laboratorium. Uważa się, że koszt poniesiony wraz z nałożeniem obowiązku 

badania zanieczyszczeń organicznych zostanie zrekompensowany w dłuższej per-

                                                           
45

 Jedynym wyjątkiem jest Wielka Brytania, gdzie całkowity koszt analiz w ramach PAS 110 szacowany jest 

na 850 euro. Główną przyczyną jest koszt związany z badaniem stabilności. W trakcie powstawania tego stu-

dium Wielka Brytania poszukiwała prostszych metod określania stabilności. Na najniższym końcu spektrum 

znajduje się pełen koszt pomiarów dla metali ciężkich, PAH i parametrów agronomicznych wynoszący 120 

euro za próbkę, który podaje EFAR zgodnie z informacjami dostarczonymi przez akredytowane laboratoria 

wynajęte przez zrzeszonych członków. 
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spektywie dzięki ogólnounijnej standaryzacji pomiarów oraz zwiększonej konkuren-

cyjności między laboratoriami.  

 Istotność związków dla pewnych strumieni odpadów. Zanim zorganizowano 

JSAC, pewna grupa ekspertów utrzymywała, że zbyt wysokie wsady zanieczyszczeń 

organicznych są problemem ograniczonym do konkretnych typów kompostu i fer-

mentatu opartych na MBT i osadach ściekowych. Wyniki JSAC oraz dane uzyskane 

od partnerów przedstawione w rozdziale 3 wskazują, że zanieczyszczenia organiczne 

mogą pojawić się w każdym typie kompostu lub fermentatu, aczkolwiek w różnych 

stężeniach zależnie od użytych materiałów wejściowych i technologii. Podczas gdy 

dane JSAC sugerują, że duże ilości PFC występują wyłącznie w materiałach wytwo-

rzonych z osadów ściekowych, nie można stwierdzić, że zawartość PAH, PCB i 

PCDD/F byłaby znacząco wyższa w innych materiałach niż te, które wyrastają ze 

zbiórki selektywnej. Ponadto wyniki pokazane w rozdziale 3 sugerują, że klasa 

związków PAH raczej będzie przekraczać stężenia ustalone jako limity krajowe lub 

wartości orientacyjne, przy czym przekroczenia wystąpią nawet i w jednej czwartej 

próbek. Związki z grup PCB i PCDD/F przekraczają odnośne limity krajowe spora-

dycznie w grupie od 0 do kilku % próbek. 

 Wprowadzenie obowiązkowych pomiarów zanieczyszczeń organicznych może nie 

być usprawiedliwione ryzykiem środowiskowym związanym z tymi związkami. 
Wskazywano na (częściową) biodegradowalność organicznych substancji zanie-

czyszczających, która ogranicza bądź spowalnia ich długoterminową akumulację w 

glebach. Ponadto kilku ekspertów twierdziło, że żadne badanie nie potwierdziło nie-

dopuszczalnego długoterminowego wpływu używania kompostu i fermentatu na 

środowisko i zdrowie ludzi. Ten sam argument może jednak być użyty jako atut przy 

dopuszczaniu materiałów opartych na MBT i osadach ściekowych, jak również ma-

teriałów zawierających wysokie stężenia innych zanieczyszczeń, na przykład metali 

ciężkich. Pokazuje to, że podejście oparte wyłącznie na ryzyku nie jest polecane, ja-

ko że nie uwzględnia innych warunków end-of-waste takich jak oddziaływania ryn-

kowe związane z brakiem zaufania konsumentów. W rozdziale 3 dowiedziono także, 

że nawet jeśli pewne zanieczyszczenia organiczne ulegają (częściowej) biodegrada-

cji, niewiele wiadomo na temat  tego, co dzieje się z produktami ich rozpadu. Należy 

też wspomnieć, że część ekspertów, która popierała mierzenie zanieczyszczeń orga-

nicznych, nie była już tak entuzjastycznie nastawiona do pomiarów wszystkich 16 

związków z grupy PAH zidentyfikowanych przez amerykańską Agencję Ochrony 

Środowiska, co argumentowali faktem, że nie wszystkie związki pokrewne mają taką 

samą wewnętrzną toksyczność. Francuski system zapewniania jakości (NF U44-051 

i NF U44-095) stanowił punkt odniesienia w tej dyskusji, ponieważ w jego ramach 

kompost musi być obowiązkowo badany tylko na obecność 3 PAH. Niemniej jednak 

zestaw 16 PAH jest uznawany na arenie międzynarodowej, w związku z czym sta-

nowi dobre odniesienie, a różnica w cenie pomiarów 3 PAH i 16 PAH jest minimal-

na, ponieważ koszt przygotowania i analizy pojedynczej próbki jest stały. 

 Trudności w ustanowieniu konkretnych wartości granicznych. W rozdziale 3 

zamieszczono przegląd wartości granicznych i orientacyjnych dla zanieczyszczeń 

organicznych w kompoście/fermentacie i materiałach podobnych z różnych krajów 

Europy (tabela 11). Z danych wynika, że wartości te do pewnego stopnia rzeczywi-

ście różnią się zależnie od kraju. Może być to spowodowane różnym podejściem 

tych krajów do kwestii ustalania wartości granicznych, a także niejasnościami nieod-

łącznie związanymi z oceną ryzyka. Większość limitów mieści się jednak w podob-

nym zakresie dla danego parametru i dlatego wartość graniczna zaproponowana we-
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wnątrz zakresu istniejących limitów prawnych powinna być bardzo zbliżona do 

wszystkich krajowych wartości granicznych. 

 

Popierając obowiązkowe pomiary organicznych substancji zanieczyszczających, użyto na-

stępujących argumentów: 

 Wystąpienie efektu synergicznego w przypadku mieszanek zanieczyszczeń orga-

nicznych. Cześć ekspertów twierdziła, że toksyczność niektórych związków może 

być zmieniona przez obecność innych związków. Dlatego nawet jeśli poziomy stę-

żeń poszczególnych organicznych substancji zanieczyszczających znajdują się poni-

żej poziomu progowego, którego przekroczenie skutkuje negatywnym oddziaływa-

niem na środowisko i zdrowie ludzi, trudno jest wykluczyć efekt synergiczny, jaki 

może powstać, gdy owe zanieczyszczenia zostaną zmieszane. Tym samym argumen-

tem posługują się przeciwnicy uznania materiałów wytworzonych z osadów ścieko-

wych oraz materiałów MBT za odpowiednie do uzyskania statusu end-of-waste. Jak 

twierdzą, materiały te mogą zawierać wyraźnie większe śladowe ilości zanieczysz-

czeń organicznych, które razem przełożą sie na ogólną wyższą toksyczność. Rysu-

nek 10 zawarty w rozdziale 3 ilustruje możliwy efekt synergiczny dla różnych sub-

stancji zanieczyszczających poprzez pokazanie działania dioksynopodobnego w bio-

testach, w których komórki są poddawane działaniu materiałów kompostowych i 

przefermentowanych. Wyniki tego testu nie były związane ze stężeniami określo-

nych klas związków, przeciwnie, reakcje komórek wywoływane były przez ich róż-

norodne typy. Wyniki testów nie wskazywały także na wyraźnie wyższą odpowiedź 

toksyczną dla wybranych typów kompostu/fermentatu. Dlatego sugeruje się, żeby 

przy określaniu wartości limitowych dla zanieczyszczeń organicznych raczej używać 

takich właśnie biotestów, aniżeli serii analiz chemicznych. Złożona struktura kompo-

stu i fermentatu może mimo to wpłynąć na toksyczność obecnych w nich substancji 

zanieczyszczających. W tym kontekście teoretyczne korzyści finansowe płynące ze 

stosowania kompleksowych biotestów nie wystarczą i konieczne jest rozwijanie nie-

zawodnych standaryzowanych metod testowych, które pozwolą na jednoznaczną in-

terpretację. Jak twierdzą niektórzy eksperci, proponowane obecnie wartości granicz-

ne dla substancji zanieczyszczających powinny być raczej konserwatywne. 

 Budowanie zaufania klientów poprzez zapewnianie wysokiej jakości produk-

tów. Kwestia wagi budowy i podtrzymywania wśród konsumentów wysokiego za-

ufania do kompostu/fermentatu wielokrotnie pojawiała się w rozmowach TGR. Tro-

ska o wizerunek materiałów była powodem wyłączana produktów o niskiej (postrze-

ganej) wartości z możliwości otrzymania statusu end-of-waste w UE. Jako przykłady 

podawano wydarzenia z przeszłości, kiedy to gorsze materiały kompostowe wpływa-

ły negatywnie na obraz całego rynku kompostowego, którego odbudowa była mo-

zolna i niezwykle długotrwała. Nie należy więc zaprzepaszczać zdobytego tak du-

żym kosztem zaufania klientów do produktów wysokiej jakości, ale poglądy na to, 

jakie działania należy koniecznie podjąć, są wśród partnerów podzielone. Niektórzy 

utrzymują, że ograniczenie zakresu materiałów wejściowych do materiałów pocho-

dzących ze zbiórki selektywnej powinno wystarczyć, aby zagwarantować odpowied-

nią jakość produktu i utrzymać zadowolenie klientów. Inni dowodzą, że przecież da-

ne JSAC i dane zawarte w literaturze wykazują, iż zanieczyszczenia organiczne mo-

gą przekraczać dopuszczalne limity w kompostach i fermentatach w znacznej części 

próbek. Dlatego status end-of-waste powinny otrzymywać wyłącznie materiały o 

wysokiej jakości, z czym wiąże się regularne monitorowanie próbek oraz rozwój ba-

zy danych na temat zanieczyszczeń organicznych w kompoście/fermentacie. Dopiero 
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takie działanie będzie w stanie zapewnić, że zaufanie klientów do produktów end-of-

waste w UE nie spadnie. 

 Wspieranie i ochrona rynków wschodzących. Wiele rynków kompostu i fermenta-

tu dopiero co powstaje, zwłaszcza w grupie państw członkowskich EU-12. Rynki te 

mają bardzo mało danych dotyczących jakości kompostu/fermentatu, na których 

mogą polegać, a próbki materiałów z tych krajów stanowiły zdecydowany margines 

w JSAC. Rynki te będą musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami związanymi ze 

zmianą stosunku klientów do obchodzenia się z odpadami, zwłaszcza do ich po-

prawnego segregowania. Wyniki obowiązkowych pomiarów metali ciężkich i zanie-

czyszczeń fizycznych pomogą sterować tymi działaniami, ale pełen obraz sytuacji 

musi zostać uzupełniony o zmierzone wartości dla zanieczyszczeń organicznych. 

Tak jak i gdzie indziej w UE, niektóre obszary geograficzne mogły zostać w prze-

szłości skażone chemikaliami organicznymi, wobec czego należy unikać nieświado-

mego rozprzestrzeniania tego skażania poprzez nieużywanie kompostu i fermentatu 

pochodzących z tych obszarów. 

 Walka z oszustwami. Wszyscy są zgodni co do tego, że kompostowa-

nie/fermentacja to tani, acz nielegalny kanał utylizacji skażonych strumieni odpado-

wych. Mimo, że proponowane kryteria end-of-waste mają kontrolować materiały 

wejściowe, odróżnianie strumieni zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych na 

podstawie samej inspekcji wzrokowej może być trudne. Takie trudności wyrastają na 

przykład przy wzrokowej inspekcji zanieczyszczonych odpadów zielonych z pobo-

czy i zwykłych odpadów ogrodowych i parkowych. Część ekspertów twierdzi, że 

aby zapobiegać próbom rozmyślnego oszukiwania należy wdrożyć podstawowy sys-

tem monitorowania. 

 

Istniejące prawo i praktyki stosowane w państwach członkowskich są dobrym punktem wyj-

ścia dla selekcji związków, określania wartości granicznych oraz częstotliwości badań na 

obecność zanieczyszczeń organicznych. 

Tabela 11 zawiera przegląd istniejących przepisów w sprawie organicznych substancji za-

nieczyszczających w kompoście, fermentacie i materiałach podobnych stosowanych w róż-

nych państwach członkowskich. Przepisy te generalnie opracowywane są na bazie danych 

uzyskanych w trakcie wnikliwych badań, wiedzy o skażeniach historycznych, obliczania 

akumulacji, oceny ryzyka itp. Dane w tabeli 11 wskazują, że w wielu tekstach prawnych 

traktujących o kompoście, fermentacie i materiałach podobnych powtarzają sie zapisy doty-

czące PAH, PCB i PCDD/F. Trwający wciąż etap oceny dyrektywy w sprawie osadów ście-

kowych (86/278/EEC) oparty na szeroko zakrojonych konsultacjach
46

 również skupia się na 

kilku limitach dla PCB, PAH i PCDD/F. Grupa robocza do spraw oceny europejskiej regu-

lacji nawozowej (WE nr 2003/2003) (DG ENTR, 2012) zaproponowała wartości graniczne 

właśnie dla tych klas związków. To, że grupy te powtarzają się w przytoczonych powyżej 

przykładach, nie jest niczym nowym. Amlinger i in. (2004) zauważyli, że spośród ogromnej 

liczby potencjalnie niebezpiecznych związków, to chlorowane pestycydy, PCB, PAH i 

PCDD/F uważane są za istotne z ekologicznego punktu widzenia ze względu na ich stabil-

ność i toksyczność. 

W kwestii częstotliwości pomiarów zanieczyszczeń organicznych praktyki stosowane w 

państwach członkowskich różnią się od siebie. Podczas gdy pomiary dokonywane są ruty-

nowo dla wszystkich produktów kompostowych/fermentatów np. w Belgii czy Francji, 

gdzie indziej okazjonalnie albo systematycznie stosuje się miejscowe programy monitoro-

                                                           
46

 Dalsze informacje znajdują sie na stronie 

http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/pdf/part_iii_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/pdf/part_iii_report.pdf
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wania (np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii), ale zdarzają się też sytuacje, gdy nie stosuje się 

żadnych mechanizmów monitorujących. Państwa członkowskie, w których rutynowe pomia-

ry są częścią systemów zapewniania jakości, wymagają niekiedy rzadszych kontroli zanie-

czyszczeń organicznych niż kontroli dotyczących innych parametrów, takich jak metale 

ciężkie. Jest tak na przykład we Francji, gdzie obowiązkowe pomiary obejmują 3 PAH dla 

wszystkich typów kompostu, także tych, które wytwarza się z materiałów segregowanych. 

Zgodnie z normą NF U44-051 zawartość PAH analizowana jest przynajmniej 2 razy w ciągu 

roku w zakładach, w których produkcja kompostu przekracza 7000 ton rocznie, podczas gdy 

badania stężeń metali ciężkich muszą odbywać się w nich co najmniej 4 razy w ciągu roku. 

Finansowanie analiz również zależy od systemu. Miejscowe systemy monitorowania opła-

cane są ze środków rządowych, zaś badania rutynowe finansowane są bezpośrednio przez 

producentów bądź sektor kompostu/fermentatu. 

 

Większość ekspertów jest zgodna w następujących punktach: 

 obszerne dane z literatury i innych źródeł, takie jakie dostępne dla metali ciężkich, 

nie istnieją dla zawartości organicznych substancji zanieczyszczających w kompo-

ście i fermentacie; 

 materiały zanieczyszczone powinny być zakazane w łańcuchu kompostu/fermentatu 

end-of-waste; 

 wszelkie powiązane koszty pomiarów zanieczyszczeń organicznych powinny być 

utrzymywane na niskim poziomie, a także powinny odpowiadać spodziewanym ko-

rzyściom, takim jak zwiększone zaufanie konsumentów czy ochrona środowiska i 

zdrowia ludzi; 

 szczególnymi działaniami powinny być objęte tylko te związki, które są w stanie re-

alnie przekroczyć istotne wartości graniczne; 

 pomiary dokonywane w UE powinny być ustandaryzowane. 

 

Pomimo rozbieżności opinii TGR proponuje się więc, by obowiązkowe pomiary obejmowa-

ły tylko te związki, w przypadku których dostępne dane wykazują najwyższe prawdopodo-

bieństwo wystąpienia stężeń przekraczających krajowe poziomy graniczne, a są to związki z 

grupy PAH. Koszty analiz tych związków są najniższe, a mogą być jeszcze zredukowane 

poprzez oferowanie badań w pakietach. Dlatego zaleca się wprowadzenie obowiązkowych 

badań pod kątem PAH16, przy czym częstotliwość badań spadnie znacznie po pierwszym 

roku rozpoznawczym, jeśli mierzone poziomy stężeń nie będą przekraczać proponowanych 

limitów. 

 

Wyniki tych obowiązkowych badań pomogą zbudować europejską bazę wiedzy na temat 

organicznych substancji zanieczyszczających w kompoście i fermentacie. Zalecane jest tak-

że, by dane na temat PAH16 uzupełnić o informacje dotyczące innych zanieczyszczeń orga-

nicznych w omawianych materiałach. Zachęca się w tym celu producentów kompo-

stu/fermentatu, by ci wdrażali miejscowe programy monitorowania zanieczyszczeń orga-

nicznych posiadające następujące cechy: 

 pomiary PCB, PCDD/F i innych istotnych organicznych związków zanieczyszczają-

cych; 

 bazowanie na niezależnym i losowym pobieraniu próbek; 

 powtarzalność w czasie obejmująca nowych producentów i podążająca za zmianami 

rozwojowymi; 

 używanie standardów horyzontalnych tam, gdzie to możliwe, lub, jeśli nie jest, po-

wszechnych i uznanych na arenie międzynarodowej metod standardowych; 
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 podejmowanie odpowiednich działań tam, gdzie przekraczane są wartości orienta-

cyjne 0,2 mg/kg s.m. dla PCB-7 i 30 ng I-TEQ/kg s.m. dla PCDD/F. 

 

Uzyskana w ten sposób baza wiedzy może zostać użyta w przyszłości, by przedefiniować 

potrzeby analityczne dla zanieczyszczeń organicznych w ramach produkcji kompostu i fer-

mentatu end-of-waste. 

 

Inne wymogi dotyczące jakości produktu również zostały zgłoszone w propozycjach 

partnerów. Obejmują one minimalne wartości N/P/K, zawartość materii organicznej, stosu-

nek C/N, responsywność roślin, obecność folii plastikowych itp. Niektóre z tych parame-

trów używane są tylko w części państw członkowskich i nie ma potrzeby włączania ich do 

kryteriów end-of-waste w UE. W niektórych przypadkach parametry te związane są z uży-

ciem w konkretnych sektorach rynkowych (np. w ogrodnictwie). Kiedy indziej parametry te 

mogą być regulowane efektywniej przez mechanizmy rynkowe lub krajowe przepisy prawne 

i dlatego niektóre z nich powinny być deklarowane, ale niekoniecznie powinny podlegać 

ograniczeniom. Zaproponowana lista parametrów podlegających obowiązkowej deklaracji 

znajduje się w sekcji 4.7 "Wymagania dotyczące dostarczania informacji". 

 

Kryteria jakości produktu dla kompostu 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, pisemnych 

konsultacji TGR oraz wyników JSAC, a także biorąc pod uwagę dane zewnętrzne i podzie-

lone opinie partnerów omówione powyżej, można zaproponować następujące minimalne 

wymogi jakościowe dla kompostu: 
 

 Minimalna zawartość materii organicznej. Dużym poparciem cieszyła się minimalna 

wartość wynosząca 15% suchej masy, jako że początkowa wartość 20% zawarta w 

pierwszym dokumencie roboczym została przez część ekspertów uznana za zbyt wy-

soką. Minimalna koncentracja na poziomie 15% jest niezbędna jako próg ochronny 

przeciwko glebom mineralnym produkowanym organicznie, które mogą zawierać 

duże ilości materiałów gliniastych. Jednocześnie dopuszcza ona materiały o niskiej 

naturalnej zawartości materii organicznej takie jak kompost zielony albo kompost 

bardzo dojrzały. 

 Stabilność. W przypadku stabilności kompostu dopuszczalne są te materiały, które 

wykazują III, IV lub V stopień rozkładu (test samonagrzewania wykazuje wzrost 

temperatury o max. 30 stopni C względem temperatury otoczenia) lub indeks respi-

rometryczny na poziomie 25 mmol O2/kg materii organicznej/h. Użytymi metodami 

powinny być standardy EN 16087-1 oraz 16087-2. Jeśli któreś państwo członkow-

skie oficjalnie zaadoptowało już metodę inną niż dwie powyższe i przypisało do niej 

wartość graniczną, wówczas powyższe standardy mogą być zastąpione bądź uzupeł-

nione o metodę krajową i związaną z nią wartość limitową. Materiał przeznaczony 

do użytku i sprzedaży w dwóch państwach członkowskich powinien spełniać kryte-

ria stabilności obowiązujące w drugim kraju, chyba, że użyta metoda produkcji jest 

uznawana także w tym kraju. 

 Patogeny: E. Coli oraz Salmonella zostały uznane za najważniejsze patogeniczne or-

ganizmy wskaźnikowe. Spore poparcie uzyskało kryterium 1000 CFU/g świeżej ma-

sy dla E. Coli oraz brak Salmonella spp. w 25 gramach próbki, które to kryteria 

funkcjonują już w wielu specyfikacjach krajowych. Większość partnerów poparło 

pomysł kryterium dla patogenów paralelnego z kryterium dotyczącego profilu cza-

sowo-temperaturowego. 
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 Żywotne nasiona chwastów i diaspory roślinne: większość partnerów opowiedziała 

się za maksymalnym kryterium 2 żywotnych nasion chwastów w litrze kompostu. 

 Nieczystości makroskopowe: zaproponowano modyfikację oryginalnej propozycji 

dla nieczystości (0,5% na bazie materii suchej), aby obowiązywała ona konkretnie 

szkło, metal i plastiki. Kamienie nie są zanieczyszczeniem spowodowanym przez 

człowieka i nie stanowią zagrożenia dla środowiska i zdrowia, a poza tym, regulacja 

ich zawartości będzie efektywniejsza przy użyciu mechanizmów rynkowych. Naj-

większym poparciem cieszyła się wartość 0,5% materii suchej dla szkła, metalu i 

plastików > 2 mm. 

 Wartości metali ciężkich. Wyżej wspomniano, że istniały prośby zarówno zwiększe-

nia, jak i zmniejszenia wartości granicznych dla metali ciężkich przedstawionych w 

Pierwszym Dokumencie Roboczym. W oparciu o powyższe rozważania wywnio-

skowano, że wcześniejsze propozycje wartości granicznych dla metali ciężkich po-

winny pozostać w takim kształcie, w jakim je opracowano w poprzednich dokumen-

tach roboczych, poza Cu i Zn, dla których maksymalne wartości stężeń mogą zostać 

zwiększone. 

 Organiczne substancje zanieczyszczające: dla PAH 16 proponuje się limit 6 mg/kg 

suchej materii, który jest zgodny z istniejącymi rozporządzeniami krajowymi. 

 

Kryteria jakości produktu dla fermentatu 

 

Wymogom dotyczącym jakości produktu dla fermentatu poświęcono w trakcie warsztatów 

znacznie mniej miejsca. Niemniej jednak ci partnerzy, którzy dostarczyli danych dla fermen-

tatu, pozytywnie przyjęli ustanowienie kryteriów end-of-waste dla tego materiału, które 

wspierałyby istniejące standardy, takie jak brytyjski PAS 110, szwedzki SPCR 120 czy nie-

miecki RAL GZ 245 lub proponujące podobne wymogi jakościowe. Mimo to, niektórym 

pomysł ten nie przypadł do gustu z wielu różnych powodów, na przykład dlatego, że nie ma 

popytu na fermentaty, że są one niestabilne lub że mają małą wartość rynkową itd. 

 

Niektórzy partnerzy optowali za ustanowieniem osobnego zestawu kryteriów jakości pro-

duktu dla fermentatu, żeby podkreślić odmienną charakterystykę użycia kompostu i materia-

łu przefermentowanego. Panowała jednak niezgodność co do tego, czy kryteria te powinny 

być jak najbliższe kryteriom dla kompostu, czy wyraźnie od nich różne. Ci, którzy opowie-

dzieli się za zbliżonymi wymogami nie dopuszczaliby do przekierowywania zanieczyszczo-

nych strumieni odpadowych do innej opcji obróbki. Pozostali, którzy preferują wyraźnie 

odmienny zestaw kryteriów, sugerowali, że pozwoliłby on na złagodzenie części problemów 

typowych dla fermentacji anaerobowej, takich jak częstokroć wyższe poziomy Cu i Zn wy-

stępujące w fermentacie. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, pisemnych 

konsultacji TGR oraz wyników JSAC, a także biorąc pod uwagę dane zewnętrzne i podzie-

lone opinie partnerów omówione powyżej, można zaproponować następujące minimalne 

wymogi jakościowe dla fermentatu: 

 

 Minimalna zawartość materii organicznej. Ogólnie rzecz biorąc, fermentaty zawiera-

ją mniej materiałów nieorganicznych, co jest podyktowane naturą materiałów wej-

ściowych. Ponadto fermentaty dużo rzadziej miesza się z materiałami nieorganicz-

nymi przed użyciem. Proponuje się wartość na poziomie co najmniej 15% masy su-

chej, aby zachować zgodność z kryteriami dla kompostu. 
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 Stabilność. W przypadku stabilności fermentatu dopuszczalne są te materiały, które 

są zgodne z jedną z istniejących wartości granicznych (wynik indeksu respirome-

trycznego wynoszący maksymalnie 50 mmol O2/kg materii organicznej/h mierzony 

zgodnie z EN 16087-1, zawartość kwasów organicznych maksymalnie 1500 mg/l lub 

potencjał biogazu resztkowego maksymalnie 0,25 l/g suchej masy organicznej). 

Opcjonalnie, odnośne władze w państwach członkowskich mogą uzupełnić lub wy-

mienić te trzy metody i wartości graniczne na nową metodę i związane z nią limity, 

które zagwarantują podobny poziom stabilności. Materiał przeznaczony do użytku i 

sprzedaży w dwóch państwach członkowskich powinien spełniać kryteria stabilności 

obowiązujące w drugim kraju, chyba, że użyta metoda produkcji jest uznawana także 

w tym kraju. 

 Kontrola patogenów: popiera się użycie tych samych wartości, co w przypadku 

kompostu, tj. 1000 CFU/g świeżej masy dla E. Coli oraz brak Salmonella spp. w 25 

gramach próbki. Sugerowano wykonywanie badań także na obecność Plasmodiopho-

ra brassicae, nasion pomidora i Salmonella Senftenberg W775, ale sugestia ta nie zy-

skała uznania. 

 Żywotne nasiona chwastów i diaspory roślinne: tu większość partnerów również 

opowiedziała się za maksymalnym kryterium 2 żywotnych nasion chwastów w litrze 

fermentatu. 

 Zanieczyszczenia makroskopowe: zaproponowano modyfikację oryginalnej propo-

zycji dla nieczystości (0,5% na bazie materii suchej), aby obowiązywała ona kon-

kretnie szkło, metal i plastiki. Największym poparciem cieszyła się wartość 0,5% 

materii suchej dla szkła, metalu i plastików > 2 mm. Ponadto fermentaty wytwarzane 

w ramach płynnej fermentacji rzadko posiadają dużą zawartość zanieczyszczeń fi-

zycznych, ponieważ muszą być one usunięte w trakcie wstępnej obróbki, aby zapo-

biec fizycznym uszkodzeniom systemu fermentującego. 

 Wartości metali ciężkich: toż samo uzasadnienie, co w przypadku kompostu, ma za-

stosowanie i tutaj, a mianowicie, by zachować proponowane wcześniej wartości gra-

niczne dla wszystkich metali ciężkich poza Cu i Zn, dla których maksymalne warto-

ści stężeń mogą zostać zwiększone. 

 Organiczne substancje zanieczyszczające: proponowane rozwiązane takie samo jak 

dla kompostu, tj. przyjęcie wartości granicznych dla PAH16. 

 

Podsumowując, proponowany zestaw kryteriów dla kompostu i fermentatu przedstawia 

się następująco: 

 

Parametr Wartość Komentarz 

(1) Minimalna zawartość 

materii organicznej: 

15% na bazie masy su-

chej 

Minimalna zawartość materii organicznej 

w produkcie końcowym po fazie kompo-

stowania/fermentacji i przed zmieszaniem 

z innymi materiałami. Ma to zapobiec roz-

cieńczeniu kompostu/fermentatu kompo-

nentami mineralnymi (np. piaskiem, gle-

bą). 

(2) minimalna stabilność Kompost: 

Jeśli odnośne władze nie 

sprecyzowały innej od-

powiedniej metody, pro-

ducent musi wykazać 

zgodność z przynajmniej 

Minimalna stabilność powinna ograniczyć 

niepożądane emisje powstające w trakcie 

transportu i przechowywania, a także za-

pobiec wprowadzaniu na rynek materia-

łów, które nie zostały odpowiednio prze-

tworzone. 
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jednym z dwóch poniż-

szych kryteriów stabilno-

ści dla kompostu: 

- Indeks respirometrycz-

ny max. 25 mmol O2/kg 

materii organicznej/h, 

mierzony zgodnie ze 

standardem EN 16087-1. 

- Minimalny stopień roz-

kładu III, IV lub V (test 

samonagrzewania wyka-

zuje wzrost temperatury 

o max. 30 stopnie C 

względem temperatury 

otoczenia), mierzony 

zgodnie ze standardem 

EN 16087-2. 

 

Jeśli państwo członkow-

skie oficjalnie zaadopto-

wało już metodę inną niż 

dwie powyższe i przypi-

sało jej wartość gra-

niczną, wówczas powyż-

sze standardy mogą być 

zastąpione bądź uzupeł-

nione o metodę krajową i 

związaną z nią wartość 

limitową. 

 

Fermentat: 

Jeśli odnośne władze nie 

sprecyzowały innej od-

powiedniej metody, pro-

ducent musi wykazać 

zgodność z przynajmniej 

jednym z trzech poniż-

szych kryteriów stabilno-

ści dla kompostu: 

- Indeks respirometrycz-

ny max. 50 mmol O2/kg 

materii organicznej/h, 

mierzony zgodnie ze 

standardem EN 16087-1. 

- Zawartość kwasów or-

ganicznych max. 1500 

mg/l 

- Potencjał biogazu 

resztkowego max. 0,25 

l/g suchej materii orga-

 

Materiał przeznaczony do użytku i sprze-

daży w dwóch państwach członkowskich 

powinien spełniać kryteria stabilności 

obowiązujące w drugim kraju, chyba, że 

użyta metoda produkcji jest uznawana tak-

że w tym kraju. 
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nicznej. 

 

Opcjonalnie, odnośne 

władze w państwach 

członkowskich mogą 

uzupełnić lub wymienić 

te trzy metody i wartości 

graniczne na nową meto-

dę i związane z nią limi-

ty, które zagwarantują 

podobny poziom stabil-

ności. 

(3) brak patogenów Brak Salmonella sp. w 25 

g próbki 

 

1000 CFU/g świeżej ma-

sy dla E. Coli 

Pomiar tego parametru powinien być uzu-

pełniony o wymóg dotyczący przetwarza-

nia, np. profil czasowo-temperaturowy. 

(4) ograniczona zawar-

tość żywotnych nasion 

chwastów i diaspor ro-

ślinnych 

2 żywotne nasiona chwa-

stów na litr kompo-

stu/fermentatu 

Pomiar tego parametru powinien być uzu-

pełniony o wymóg dotyczący przetwarza-

nia, np. profil czasowo-temperaturowy. 

(5) ograniczona zawar-

tość zanieczyszczeń ma-

kroskopowych 

0,5% masy materii su-

chej dla szkła, metalu i 

plastików > 2 mm okre-

ślane na podstawie meto-

dy suchej sitowej 

Konieczne jest dokonanie rozróżnienia na 

zanieczyszczenia naturalne, takie jak ka-

mienie, a zanieczyszczenia spowodowane 

przez człowieka. 

(6) ograniczona zawar-

tość metali ciężkich i or-

ganicznych substancji 

zanieczyszczających: 

mg/kg (masy suchej) W produkcie końcowym, tuż po fazie 

kompostowania/fermentacji i przed mie-

szaniem z jakimikolwiek innymi materia-

łami 

Cd 1,5  

Cr 100  

Cu 200  

Hg 1  

Ni 50  

Pb 120  

Zn 600  

PAH16 (suma naftalenu, 

acenaftylenu, acenaftenu, 

fluorenu, fenantrenu, an-

tracenu, fluorantenu, pi-

renu, benzo(a)antracenu, 

chryzenu, ben-

zo(b)fluorantenu, ben-

zo(k)fluorantenu, bez-

no(a)pirenu, inde-

no(1,2,3-cd)pirenu, di-

benzo(a,h)antracenu i 

benzo(ghi)perylenu 

6  
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Wymogi dotyczące testowania produktu dla kompostu i fermentatu 

 

Pojawiło się sporo głosów za określeniem minimalnej częstotliwości pobierania próbek, 

co miałoby zagwarantować jednolite standardy we wszystkich państwach członkowskich. 

Częstotliwość pomiarów miałaby być ustalana na podstawie mocy produkcyjnej zakładu. 

Równocześnie domagano się minimalizacji obciążeń spowodowanych częstym pobiera-

niem i analizowaniem próbek poprzez zmniejszanie częstości badań dla tych parametrów, 

które nigdy nie przekraczają wartości granicznych. 

W dyskusjach posługiwano się różnymi argumentami. Większość TGR opowiedziała się za 

jakąś formą niezależnego próbkowania. Część ekspertów twierdziła jednak, że próbkowanie 

nie musi się odbywać w całości przy udziale organów niezależnych. Producenci powinni 

mieć możliwość pobierania próbek samodzielnie, przynajmniej częściowo, pod warunkiem, 

że zakład dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem. Głównym motywem tej pro-

pozycji są wysokie koszty zewnętrznego próbkowania, które oscylowały w granicach 200 

euro za próbkę (eksperci wskazywali na zakres cenowy 20-550 euro). Koszt próbkowania 

wewnętrznego jest znacząco niższy, wynosi bowiem około 50 euro za próbkę, w tym zawie-

rają się już koszty szkolenia i pracy, a także opłaty wysyłkowe. 

Część partnerów sprzeciwiła się idei porzucenia niezależnego pobierania próbek wyrażając 

troskę o zaufanie konsumentów i wskazując na możliwość wystąpienia nadużyć. Co więcej, 

nie wszystkie zakłady posiadają odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy samo-

dzielnie mogliby pobierać próbki w sposób poprawny. Zewnętrzne próbkowanie jest ko-

nieczne w przypadku skarg klientów dotyczących jakości otrzymanego kompo-

stu/fermentatu. Zaproponowano zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek z biegiem 

czasu na podstawie danych historycznych dotyczących jakości wyjściowej, ale część partne-

rów chętnie widziałaby stałe częstotliwości badań wykonywanych po pierwszym roku roz-

poznawczym. 

Pozostałe sugestie partnerów dotyczyły wprowadzenia różnych częstotliwości badań dla 

rożnych parametrów. Częstość pomiarów można by zmniejszyć dla np. organicznych sub-

stancji zanieczyszczających po wstępnej ocenie w przypadku kompostu/fermentatu wykazu-

jących niskie poziomy substancji zanieczyszczających. W tym kontekście, podczas Trzecich 

Warsztatów padały propozycje ograniczenia częstości badań dla PAH16 po okresie rozpo-

znawczym i na tak długo, jak tylko wartości graniczne nie będą przekraczane. Taka redukcja 

wywołała jednak mieszane reakcje, jedni twierdzili, że częstość badań pod kątem zanie-

czyszczeń organicznych musi być taka sama jak dla innych parametrów, jeszcze inni z kolei 

byli za zupełnym zniesieniem pomiarów zanieczyszczeń organicznych albo od samego po-

czątku, albo po rozpoznawczym okresie trwającym rok. 

Po rocznym okresie rozpoznawczym rozluźnienie zasad próbkowania i badania miałoby 

odbywać się z użyciem różnych mechanizmów. Część ekspertów zaproponowała, by na 

zmniejszeniu częstotliwości analiz korzystały wszystkie indywidualne parametry jeśli wyniki 

w roku rozpoznawczym nie przekraczały wartości referencyjnej (np. 80% wartości granicz-

nej), podczas gdy pozostali sugerowali, by średnie mierzone wartości parametrów były 

zgodne w wartością referencyjną (np. średnie wartości poniżej 50% wartości granicznej). 

Pojawiły się też głosy, by częstotliwość badań zmniejszyć tylko dla tych parametrów, które 

konsekwentnie spełniają określone wymogi. Pojawia się jednak pewna wątpliwość - bardzo 

trudno jest określić sensowną wartość referencyjną inną niż wartość graniczna. Co więcej, 

zasugerowano, że takie wybiórcze i częściowe ograniczenia pomiarów mogą doprowadzić 

do sytuacji, w której zakłady będą korzystać na redukcji analiz jednych parametrów, nawet 

gdy regularnie nie spełniają wymogów określonych dla innych parametrów jakości produk-

tu. Zmniejszanie częstotliwości badań powinno dotyczyć tylko tych zakładów, w których 

ogólna jakość wyjściowa utrzymuje się stałym poziomie. 
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W oparciu o wyniki rozmów, pomijając rozbieżne opinie ekspertów, można zaproponować 

rozwiązanie, które przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów pobierania próbek, a 

jednocześnie zapewni odpowiedni poziom zaufania konsumentów: 

 domyślna częstotliwość próbkowania i analiz obliczana jest na podstawie wzoru: 

roczna liczba analiz = roczna ilość materiałów wejściowych (w tonach)/10000 ton + 

1; 

 minimalna ilość badań w roku rozpoznawczym: 4 lub więcej próbek (z wyjątkiem 

mniejszych zakładów), a w latach kolejnych: 2 lub więcej próbek (z wyjątkiem 

mniejszych zakładów); 

 najmniejsze zakłady powinny być w stanie skorzystać na obniżeniu wymagań doty-

czących pobierania próbek: jedna próbka na każde 1000 ton materiału wejściowego 

w zaokrągleniu do kolejnej liczby całkowitej wymagana jest w roku rozpoznawczym 

w zakładach przyjmujących rocznie do 3000 ton materiałów wejściowych i tylko 

jedno badanie rocznie w zakładach przyjmujących w następujących po sobie latach 

do 1000 ton materiałów wejściowych; 

 liczba obowiązkowych pomiarów w ciągu roku nie może przekroczyć 12; 

 badania PAH16 podlegają osobnym zasadom zakładającym zredukowaną częstotli-

wość obowiązkowych pomiarów. Po roku rozpoznawczym częstotliwość ta jest dalej 

obniżana, gwarantując miejscowe monitorowanie w najmniejszych zakładach. Czę-

stotliwość kształtuje się jak następuje: 

Rok rozpoznawczy  Kolejne lata 
Roczny wsad 

(w tonach) 

Próbki/rok  Roczny wsad 

(w tonach) 

Próbki/rok 

≤ 3000 1  ≤ 10000 0,2 (raz na 5 lat) 

3001-10000 2  10001-25000 0,5 (raz na 5 lat) 

10001-20000 3  25001-50000 1 

20001-40000 4  50001-100000 2 

40001-60000 5  100001-150000 3 

60001-80000 6  150001-200000 4 

80001-100000 7  200001-250000 5 

100001-120000 8  250001-300000 6 

120001-140000 9  300001-350000 7 

140001-160000 10  350001-400000 8 

160001-180000 11  400001-450000 9 

> 180000 12  450001-500000 10 

   500001-550000 11 

   > 550000 12 

 

 pobieranie próbek i analizy nie mogą odbyć się w ilości mniejszej niż minimalna, 

wszelkie badania muszą być prowadzone przez niezależne zewnętrzne laboratoria; 

 zaleca się, aby 100% badań w kolejnych latach odbywało się przy udziale niezależ-

nych, zewnętrznych podmiotów. Jeśli jednak wszystkie wyniki analiz w danym roku 

spełniają określone kryteria, producent może skorzystać na modyfikacji domyślnej 

częstotliwości w kolejnych latach, chyba że sprzeciwią się temu odnośne władze. 

Modyfikacja może być podtrzymywana tak długo, jak żadne z pomiarów dokonywa-

nych w danym roku nie wykażą przekroczenia wartości granicznych. W ramach mo-

dyfikacji zewnętrzne laboratoria muszą pobrać tylko połowę całkowitej domyślnej 

ilości próbek zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej, pozostałe próbki mogą 
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zostać pobrane przez odpowiednio przeszkolony personel. W tym wypadku, produ-

cent musi prowadzić wymaganą dokumentację w celu wykazania w razie potrzeby, 

że próbkowanie wewnętrzne nie prowadzi do rozziewu między wynikami badań 

próbek pobranych przez zakład i niezależnie. Wszystkie próbki do celów badania 

PAH16 muszą być pobierane przez niezależne zewnętrzne podmioty. 

 

Tabela 13 zawiera przegląd proponowanych minimalnych wymogów dotyczących często-

tliwości próbkowania i analiz oraz ich szacunkowy koszt. Koszt oszacowano na podstawie 

danych dostarczonych przez część ekspertów. Kwoty dotyczą obowiązkowych pomiarów 

parametrów określonych w ramach proponowanych kryteriów end-of-waste w UE. Do kal-

kulacji użyto wartości typowych, zakresy kosztów omówiono powyżej. 

 

Obraz kompostowania i fermentacji jest odmienny w różnych częściach UE. Najczęściej 

występują instalacje o rocznej mocy wejściowej 10 kiloton, które zajmują się kompostowa-

niem lokalnych odpadów zielonych, podczas gdy fermentownie generalnie posiadają więk-

sze moce wejściowe. Garstka fermentowni i kompostowni posiada roczną moc wejściową 

większą niż 120 kiloton. Jak twierdzą eksperci, średnia roczna moc wejściowa instalacji 

kompostujących i fermentujących w kilku państwach członkowskich mieści się w przedziale 

10-50 kiloton. Dane zawarte w tabeli 13 pokazują, że dla instalacji o tej wielkości koszt po-

bierania próbek i analiz waha się od 0,07 do 0,31 euro za tonę, co stanowi zaledwie ułamek 

pobieranych zwykle opłat wejściowych. Koszt pomiarów zanieczyszczeń organicznych dla 

tych zakładów obniżony jest to 30-150 euro rocznie albo 0,003-0,015 euro za tonę wsadu po 

okresie rozpoznawczym. 

 

Trzeba powiedzieć, że ceny zaprezentowane w tabeli 13 oparte są na raczej konserwatyw-

nych przypuszczeniach dotyczących kosztów pomiarów zanieczyszczeń organicznych 

(PAH16). Założenie dotyczy rzeczywistej ceny rynkowej pełnego badania PAH16, a nie bar-

dziej realistycznego zredukowanego kosztu pomiarów, gdy są one częścią większego pakie-

tu. Obliczenia nie wzięły pod uwagę wpływu zwiększonej konkurencji na ceny wynikającej 

z wprowadzenia standaryzowanych metod w UE, ale nie uwzględniają też zmian cen podyk-

towanych przez konieczność dostosowywania laboratorium do potrzeb standardów horyzon-

talnych. Efekty obu procesów najprawdopodobniej będą ze sobą kontrastować, ale nie spo-

sób jest je generalnie przewidzieć. 

 

Musi być jasne, że proponowana w tym dokumencie redukcja pobierania próbek i analiz pod 

kątem zanieczyszczeń organicznych w przeciwieństwie do propozycji zawartych w Trzecim 

Dokumencie Roboczym
47

 gwarantuje oszczędności dla zakładów. Zakładając, że koszt ana-

liz dla 4 zestawów zanieczyszczeń organicznych (PAH, PCB, PCDD/F i PFC) wynosi 980 

euro, koszt jednostkowy przedstawiony w Trzecim Dokumencie Roboczym wyniósłby 0,10-

0,65 euro za tonę w instalacjach o rocznej mocy wejściowej 10-50 kiloton. Dlatego obecna 

propozycja ma na celu zredukowanie tych kosztów w podobnych zakładach o ponad 50% w 

roku rozpoznawczym i o 27-48% w latach kolejnych. Dla relatywnie małych zakładów (<10 

kiloton rocznego wsadu), względna redukcja kosztów przewidziana w nowej propozycji jest 

                                                           
47

 Propozycja wyłożona w Trzecim Dokumencie Roboczym obejmowała obowiązkowe pomiary 4 klas zanie-

czyszczeń organicznych (PAH, PCB, PCDD/F i PFC) przy identycznej częstotliwości, co pomiary dla innych 

parametrów w roku rozpoznawczym i dla jednej skumulowanej próbki w latach następnych. Co więcej, wyma-

gano wówczas 100% próbkowania zewnętrznego we wszystkich przypadkach. Minimalna częstość próbkowa-

nia obliczana była przy użyciu domyślnej formuły przy indywidualnych wartościach minimalnych i maksy-

malnych dla roku pierwszego i kolejnych. Dalsze szczegóły zawiera załącznik 20: "Kryteria end-of-waste 

proponowane w trzecim dokumencie roboczym." 
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nawet bardziej wymowna, bo sięga 51% w roku rozpoznawczym i od 48 do 70% w latach 

kolejnych. 

 

Podsumowując, omówione wyżej szacunkowe koszty jasno pokazują, że koszt próbkowania 

i analiz związany z proponowanymi kryteriami end-of-waste w UE wydaje się być dość roz-

sądny w porównaniu do typowych ogólnych kosztów operacyjnych w większości zakładów. 

Dodatkowy koszt związany z pomiarami PAH16 stanowi minimalny ułamek typowych kosz-

tów operacyjnych zakładów dużych i średnich. 

 

Tabela 13: Przegląd minimalnych częstotliwości i szacunkowych kosztów pobierania próbek i ana-

liz obliczonych zgodnie z założeniami unijnych kryteriów end-of-waste przy założeniu, że koszt 

próbkowania zewnętrznego wynosi 200 euro, koszt próbkowania wewnętrznego to 50 euro, koszt 

analiz bez PAH16 wynosi 450 euro, zaś koszt analiz PAH16 to 150 euro (ceny nie zawierają 

VAT). 

 
Częstotliwość próbkowania i analiz (ilość/rok) Koszt 

 
Rok rozpoznawczy Kolejne lata 

Rok rozpo-

znawczy 
Kolejne lata 

 
Próbkowanie Analizy Próbkowanie Analizy 

 

Roczny wsad  

(w tonach) 
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<500 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0.2 800 
 

680 
 

500 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0.2 800 1.60 680 1.36 

1000 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0.2 800 0.80 680 0.68 

1500 2 2 0 2 1 2 1 1 2 0.2 1450 0.97 1180 0.79 

2000 2 2 0 2 1 2 1 1 2 0.2 1450 0.73 1180 0.59 

2500 3 3 0 3 1 2 1 1 2 0.2 2100 0.84 1180 0.47 

3000 3 3 0 3 1 2 1 1 2 0.2 2100 0.70 1180 0.39 

3500 4 4 0 4 2 2 1 1 2 0.2 2900 0.83 1180 0.34 

4000 4 4 0 4 2 2 1 1 2 0.2 2900 0.73 1180 0.30 

4500 4 4 0 4 2 2 1 1 2 0.2 2900 0.64 1180 0.26 

5000 4 4 0 4 2 2 1 1 2 0.2 2900 0.58 1180 0.24 

7500 4 4 0 4 2 2 1 1 2 0.2 2900 0.39 1180 0.16 

10000 4 4 0 4 2 2 1 1 2 0.2 2900 0.29 1180 0.12 

15000 4 4 0 4 3 3 2 1 3 0.5 3050 0.20 1875 0.13 

20000 4 4 0 4 3 3 2 1 3 0.5 3050 0.15 1875 0.09 

25000 4 4 0 4 4 4 2 2 4 0.5 3200 0.13 2375 0.10 

30000 4 4 0 4 4 4 2 2 4 1 3200 0.11 2450 0.08 

40000 5 5 0 5 4 5 3 2 5 1 3850 0.10 3100 0.08 

50000 6 6 0 6 5 6 3 3 6 1 4650 0.09 3600 0.07 

60000 7 7 0 7 5 7 4 3 7 2 5300 0.09 4400 0.07 

70000 8 8 0 8 6 8 4 4 8 2 6100 0.09 4900 0.07 

80000 9 9 0 9 6 9 5 4 9 2 6750 0.08 5550 0.07 

90000 10 10 0 10 7 10 5 5 10 2 7550 0.08 6050 0.07 

100000 11 11 0 11 7 11 6 5 11 2 8200 0.08 6700 0.07 

110000 12 12 0 12 8 12 6 6 12 3 9000 0.08 7350 0.07 

120000 12 12 0 12 8 12 6 6 12 3 9000 0.08 7350 0.06 
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>120000 12 12 0 12 
9- 

12 
12 6 6 12 

3- 

12 
≤9600  ≤8700  

 

 

Mimo to, koszty badań związane z jakością produktu dla bardzo małych zakładów  mogą 

stanowić barierę uniemożliwiającą dołączenie do systemu end-of-waste. Do tej grupy zali-

czają się najczęściej małe systemy kompostowania w lokalnych wspólnotach, które działają 

na zasadzie dobrowolności lub które mają ograniczone fundusze i nie pobierają opłat wej-

ściowych. W przypadku tych zakładów eksperci proponują dalsze rozluźnienie lub uchyle-

nie wymogu obowiązkowych badań, aby mogły one funkcjonować w systemie end-of-

waste. Pojawiły się jednak głosy krytyki mówiące, że tego typu złagodzenie może podkopać 

wiarygodność systemu end-of-waste i sprawić, że zasady działania nie będą już jednakowe. 

Co więcej, przeciwnicy złagodzenia wymagań dla bardzo małych zakładów wskazują, że 

państwa członkowskie wdrożyły już konieczne środki, które mają pomagać tego typu cennej 

działalności niezależnie od struktury end-of-waste (patrz także sekcja 5.2.4 "Ocena ogól-

na"). 

 

Zmiany w strumieniach odpadowych mogą doprowadzić to nagłego wzrostu zanieczysz-

czeń organicznych i nieorganicznych. Zgodzono się, że należy zaadaptować potrzeby anali-

tyczne do istotnych zmian w materiałach wejściowych lub do prawdopodobnych wahań ja-

kości tychże materiałów, aczkolwiek opinie na temat tego, jakie konkretnie zmiany miałyby 

powodować adaptację, były niejednakowe. Biorąc pod uwagę proponowane ograniczenie 

zakresu materiałów wejściowych do materiałów pochodzących ze zbiórki selektywnej, zde-

cydowano, że tylko bardzo poważna zmiana może zmienić częstotliwość pomiarów. Takie 

duże zmiany mogą być związane ze zmianą dostawcy lub wprowadzeniem nowego typu 

materiałów wejściowych. Naturalne zmiany sezonowe materiałów wejściowych, np. takie, 

jakie zachodzą w przypadku odpadów zielonych z gospodarstw domowych, nie są przez 

większość ekspertów uważane za poważne zmiany. Ponadto zmiany w poborze oraz wielko-

ści produkcji również nie zostały uznane za istotne zmiany, pod warunkiem, że nie zmienia-

ją się użyte materiały wejściowe. 

Można więc zaproponować, by częstotliwość pobierania próbek adaptować i przywracać do 

tej z roku rozpoznawczego tylko w przypadku zmian obejmujących 20% lub więcej składu 

materiału wejściowego, ale jednocześnie nie oznacza to, że zakład nie może dalej produko-

wać materiału end-of-waste. 

 

Większość ekspertów zgadza się co do stosowania zasady próbkowania probabilistycznego. 

Kilku sugerowało jednak, że albo należy stworzyć poradnik interpretacji tego systemu, albo 

jasno zdefiniować warunki zaliczania/niezaliczania wymogów jakości dla produktu. Inni 

eksperci orędowali za użyciem praktyk istniejących w ramach krajowych systemów zapew-

niania jakości dla kompostu/fermentatu. Jak zgłaszali to partnerzy, tego typu systemy działa-

ją już w wielu państwach członkowskich i to one decydują o tym, jak postępować w przy-

padku przekroczenia wartości granicznych. Systemy te generalnie posiadają wiele elemen-

tów wspólnych, takich jak możliwość powtórnych pomiarów oryginalnej próbki lub możli-

wość zbadania nowej próbki pobranej z tej samej partii lub całości produkcyjnej. Proponuje 

się następujący system kaskadowy: 

 Jeśli żaden z wyników pomiarów nie przekracza założonych limitów, uznaje się, że 

 materiał spełnił kryteria jakości wyjściowej. 

 Jeśli nastąpiło przekroczenie jednego bądź więcej parametrów, zarządca zakładu 

 może postąpić w następujący sposób: 
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1. Gdy prawdopodobne jest, że dany parametr nie ulegnie poważniejszym zmia-

nom spowodowanym przechowywaniem próbki
48

, zarządca zakładu może za-

mówić jedno lub więcej powtórnych badań tej samej próbki w zakresie parame-

trów, które przekroczyły wartości graniczne, począwszy od próbki pobranej w 

trakcie procedur obróbki wstępnej (np. suszenia, rozkładu kwasowego itp.) dla 

każdego nowego pomiaru. Przy obliczaniu 95% przedziału ufności wszystkie 

pomiary powinny być porównywalne, zaś dystrybucja powinna być założona na 

normalnym poziomie. Elementy odstające mogą zostać usunięte z wyników po-

miarów zgodnie z procedurami opisanymi w ISO 5725-2. Uzyskany 95% prze-

dział ufności powinien spełniać zadane kryterium wartości granicznej. 

2. Jeśli procedura 1 zakończy się niepowodzeniem lub jeśli zarządca woli od razu 

przejść do procedury 2, niezależny zewnętrzny podmiot pobiera i bada próbki z 

tej samej partii bądź całości produkcyjnej, aby zbadać parametry, które przekro-

czyły wartości graniczne. Przy obliczaniu 95% przedziału pewności wszystkie 

pomiary, także ten pierwszy, powinny być porównywalne, zaś dystrybucja po-

winna być założona na normalnym poziomie. Elementy odstające mogą zostać 

usunięte z wyników pomiarów zgodnie z procedurami opisanymi w ISO 5725-2. 

Uzyskany 95% przedział ufności powinien spełniać zadane kryterium wartości 

granicznej. 

 

95% przedział ufności obliczany jest według wzoru: ś              
                    

                
  

 

"Uzyskany 95% przedział ufności powinien spełniać zadane kryterium wartości granicznej" 

to znaczy, że górna granica przedziału ufności znajduje się poniżej odpowiadającego jej 

limitu w przypadku limitu maksymalnego (np. metali ciężkich) albo że dolna granica prze-

działu ufności znajduje się powyżej odpowiadającego jej limitu w przypadku limitu mini-

malnego (np. zawartości materii organicznej). 

 

Liczba powtórnych badań lub ilość pobieranych próbek nie jest ograniczona. Dodatkowe 

badania mają tendencję do zawężania przedziału ufności, ale trzeba dodać, że duża liczba 

powtórzeń pomiarów znacząco zwiększa koszty analiz. 

 

Jeśli obie procedury zakończą się niepowodzeniem, wówczas odnośna partia i partie wypro-

dukowane po niej, które nie zostały zbadane przez niezależny zewnętrzny podmiot i nie 

wiadomo, czy spełniają kryteria end-of-waste, zostają uznane za odpady. Producent zobo-

wiązany jest do uruchomienia działań naprawczych, aby zapobiec przekroczeniom wartości 

granicznych w przyszłości. Częstotliwość badań konkretnego typu kompostu czy fermentatu 

(w uwzględnieniem składu wsadu i procesu produkcji) oraz pomiarów wszystkich parame-

trów jakości produktu wyjściowego zostają przywrócone do stanu z roku rozpoznawczego. 

Materiały ponownie uzyskają status end-of-waste tylko wtedy, gdy nowa partia wyprodu-

kowana po wdrożeniu działań naprawczych spełni wszystkie kryteria jakościowe. Materiały 

odrzucone jako odpady nadają się do wykorzystania jako materiały wejściowe w nowym 

procesie kompostowania/fermentacji, o ile przekroczenia limitów nie dotyczyły metali cięż-

kich i/lub PAH. 

                                                           
48

 Parametry takie jak zawartość materii organicznej, nasiona chwastów, zanieczyszczenia fizyczne, metale 

ciężkie i PAH raczej nie ulegają zmianom w trakcie prawidłowego przechowywania próbki kompo-

stu/fermentatu. Jednakże stabilność i zawartość patogenów mogą ulec znacznym zmianom z powodu procesów 

biologicznych, jakie zachodzą w przechowywanej próbce. W rezultacie badanie powtórzone na tej samej prób-

ce nie powinno obejmować tych dwóch parametrów, a zamiast tego do badań powinno się pobrać nową prób-

kę. 
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Ważne jest, by zauważyć, iż powrót do stanu z roku rozpoznawczego następuje, gdy zabra-

nie statusu end-of-waste związane jest z którymś z pomiarów ujętych w programie obo-

wiązkowego monitorowania jakości, którego minimalną częstotliwość pomiarów opisano 

wcześniej. Jeśli producent podejrzewa, że problem dotyczył np. materiałów wejściowych 

lub profili czasowych/temperaturowych, może zdecydować o przeprowadzeniu oddzielnych 

badań np. pod kątem zawartości metali ciężkich lub E. Coli i wyrzucić/przerobić daną par-

tię, jeśli rzeczywiście zostaną w niej stwierdzone przekroczenia. W takim wypadku jasne 

jest, że producent nie prosił o nadanie statusu end-of-waste niezgodnym materiałom i że 

zlecił dodatkowe badania tylko po to, by sprawdzić konsekwencje domniemanych bądź zna-

nych problemów. Wczesne namierzenie problemu dowodzi, że zakładowy system zarządza-

nia jakością działa prawidłowo. Dlatego nie ma tu mowy o intensyfikacji kontroli jakości 

osiąganej poprzez przywracanie częstotliwości pomiarów jakości w zakładzie do poziomu z 

roku rozpoznawczego. 

Co więcej, procedura wymaga, by do stanu z okresu rozpoznawczego cofnąć częstotliwości 

pomiarów tylko dla tych strumieni odpadów, które nie spełniły kryteriów. Jeśli zakład po-

siada inne linie produkcyjne dla materiałów end-of-waste, np. kompostu z odpadów zielo-

nych czy fermentatu z bioodpadów, w strumieniach tych obowiązują inne częstotliwości 

badań, zależnie od historii zgodności konkretnych materiałów komposto-

wych/przefermentowanych z wymogami jakości. 

 

Jeśli chodzi o metody badań, które mają być użyte, zgodzono się, że najwłaściwsze będzie 

używanie ogólnounijnych zharmonizowanych standardów, zwłaszcza opracowanych przez 

CEN w ramach projektu horyzontalnego (CEN TC 400), które obejmują szeroki zakres 

materiałów lub, jeśli te są niedostępne, standardów CEN TC 223 dotyczących ulepszaczy 

gleby. Jeśli istotne standardy horyzontalne CEN TC 223 również nie są dostępne, to, jak 

sugeruje część ekspertów, należy posłużyć się standardami i metodami rozpoznawalnymi 

międzynarodowo, np. tymi, które zawarte są w podręczniku zapewniania jakości wydanym 

przez Europejską Sieć Kompostową ECN. Padły propozycje, aby uznać, chociaż tymczaso-

wo, standardy krajowe, aby w ten sposób uniknąć nagłych zmian we wspólnych praktykach 

i zapewnić wysoki stopień przystosowania producentów. Poproszono również o przeprowa-

dzenie testów porównawczych standardów krajowych na tle standardów horyzontalnych. 

Część partnerów stwierdziła jednak, że skoro dostępne są standardy horyzontalne, dalsze 

użycie standardów krajowych nie powinno mieć miejsca, ponieważ w ten sposób dyskusje 

na temat wzajemnej rozpoznawalności danych pomiarowych nigdy nie ustaną, co stoi w 

sprzeczności z celami projektu horyzontalnego. Wyniki badań pierścieniowych zaprezento-

wane przez ekspertów wskazały na bardzo wysoką zmienność uzyskiwanych rezultatów za 

każdym razem, gdy do pomiarów tych samych parametrów w próbkach tego samego kom-

postu przykładano standardy krajowe (Decelle i Martel, 2011). Wadą standardów horyzon-

talnych ma być natomiast to, że generalnie charakteryzują się one gorszą reprodukcyjnością. 

Tak czy inaczej, publicznie dostępne dane dotyczące oceny projektu horyzontalnego
49

 w 

kontekście macierzy różnych materiałów nie potwierdzają tych zarzutów, a wręcz przeciw-

nie, wykazują dobry poziom zmienności wyników pomiędzy laboratoriami. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-

proponować następujące minimalne wymogi dotyczące badania kompostu i fermenta-

tu: 

                                                           
49

 http://horizontal.ecn.nl/validation/performance-data/ 

http://horizontal.ecn.nl/validation/performance-data/
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Parametr Wartość Komentarz 

Wymagania dotyczące te-

stowania produktu (prób-

kowanie i analiza): produ-

cenci kompostów i fermen-

tatów muszą wykazać za 

pomocą zewnętrznych i nie-

zależnych analiz próbek, że 

istnieje wystarczająco duże 

prawdopodobieństwo, iż 

każda partia kompo-

stu/fermentatu dostarczona 

do klienta spełnia minimal-

ne wymogi jakościowe i jest 

co najmniej tak dobra, jak 

jej zadeklarowane własno-

ści. 

 

Szczegóły programu prób-

kowania można dostoso-

wywać do  konkretnej sytu-

acji w każdej kompostow-

ni/fermentowni. Jednakże 

zadaniem producenta jest 

wykazanie zgodności z na-

stępującymi wymogami: 

 Badanie zgodności pro-

wadzone w ramach ze-

wnętrznego, niezależnego 

systemu zapewniania ja-

kości przez laboratoria, 

które uzyskały stosowną 

akredytację (w ramach 

standardów akredytacji 

bądź od organizacji akre-

dytującej uznanej w UE 

bądź od równorzędnej 

organizacji zatwierdzonej 

przez odnośne władze w 

państwie członkowskim). 

 Standardy dotyczące po-

bierania próbek i analiz 

CEN TC 400 muszą być 

stosowane zawsze, gdy 

jest to możliwe. W innym 

przypadku należy odwo-

łać się do istotnych stan-

dardów CEN TC 223. Je-

śli żadne z powyższych 

Kryteria wymagają, by 95% prze-

dział ufności dla wartości parametru 

we wszystkich próbkach nie przekra-

czał wartości granicznych określo-

nych w wymogach dotyczących ja-

kości produktu w ramach end-of-

waste. 

 

Przykładowo, w przypadku stężeń 

metali ciężkich i zanieczyszczeń or-

ganicznych prawdopodobieństwo, że 

średnia wartość stężenia w próbce 

przekroczy limit prawny powinno 

być mniejsze niż 5%. 

 

Zwykle pobieranie próbek z całości 

produkcji nie jest praktykowane, ale 

to podzestaw reprezentujący całość 

uznany za typowy dla całości musi 

być zdefiniowany w ramach procesu 

zapewniania jakości. Zwykle ten 

wycinek odpowiada całości kompo-

stu/fermentatu sprzedawanego przez 

zakład w ciągu roku lub w krótszym 

okresie czasu. 

 

Skala próbkowania musi być okre-

ślana zależnie od struktury sprzeda-

ży/wysyłki w kompostow-

ni/fermentowni. Skala powinna od-

powiadać minimalnej ilości materia-

łu, poniżej której wariacje uznawane 

są za nieistotne. 

 

Przedziały ufności zacieśniają się 

wraz ze wzrostem liczby pomiarów. 

Kiedy typowe wyniki pomiarów pa-

rametrów są bardzo dobre, czyli da-

lekie od odnośnych wartości gra-

nicznych, obszerność przedziału uf-

ności będzie miała mniejsze znacze-

nie w spełnianiu wymogów jakości i 

dlatego wówczas częstotliwość ba-

dań może być relatywnie niska. Jeśli 

jednak typowe wyniki pomiarów 

parametrów zbliżają się do odno-

śnych wartości granicznych, wów-

czas konieczne może okazać się 

Wysoki poziom ochrony 

środowiskowej może zo-

stać osiągnięty tylko wte-

dy, gdy dostępne są wiary-

godne i porównywalne 

dane dotyczące istotnych z 

punktu widzenia środowi-

ska właściwości produktu. 

Wartości deklarowane mu-

szą ściśle odpowiadać "rze-

czywistym" własnościom 

zaś wariancja powinna 

mieścić się w znanych gra-

nicach. W celu zarządzania 

kompostem/fermentatem w 

taki sposób, by ryzyko 

związane z oddziaływa-

niem na środowisko było 

niskie, użytkownicy kom-

postu/fermentatu oraz or-

gany regulujące muszą 

mieć możliwość interpre-

towania zadeklarowanych 

właściwości produktu w 

odpowiedni sposób, muszą 

także uwierzyć w zgodność 

tych materiałów. Dlatego, 

obok zapewniania jakości, 

konieczna jest standaryza-

cja parametrów produktu, 

pobierania próbek i badań. 
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metod testowych nie są 

dostępne, należy użyć in-

nych metod uznanych na 

arenie międzynarodowej, 

chyba że odnośne władze 

w państwie członkowskim 

nakażą używanie kon-

kretnego standardu. Za-

łącznik 12: "Metody 

próbkowania i analiz 

kompostu i fermentatu" 

zawiera listę standardów 

oraz metod pobierania 

próbek i analiz. 

 Próbkowanie probabili-

styczne powinno być wy-

bieranym podejściem, zaś 

w ocenach badań należy 

używać odpowiednich 

metod statystycznych. 

 

Domyślna minimalna czę-

stotliwość próbkowania i 

analiz obliczana jest według 

następującego wzoru: 

roczna liczba analiz = roczna 

ilość materiałów wejścio-

wych (w tonach)/10000 ton + 

1 

przy maksymalnej liczbie 

badań 12 rocznie. Wszelkie 

wartości niecałkowite po-

winny być zaokrąglane do 

następnej liczby całkowitej. 

W związku z tym minimal-

na liczba badań to 2, zaś 

maksymalna ograniczona 

jest do 12. W zakładach o 

rocznym wsadzie do 1000 

ton badanie próbek wyma-

gane jest tylko raz w roku. 

Próbki przy minimalnej 

ilości badań muszą być po-

bierane przez niezależnych, 

przeszkolonych pracowni-

ków uznanych przez akre-

dytowane laboratorium 

bądź przez organizację za-

pewniania jakości lub przez 

odnośne władze w państwie 

zwiększenie częstotliwości badań. 

aby zagwarantować, że przedział 

ufności spełnia wartości graniczne 

związane z wymogami jakości pro-

duktu. Koszty programów badania 

kompostów/fermentatów o wysokiej 

jakości można utrzymywać na niż-

szym poziomie niż koszty badań ma-

teriałów komposto-

wych/przefermentowanych, dla któ-

rych wartości parametrów zbliżają 

się do wartości limitowych. 

 

Gdy nowa kompostow-

nia/fermentownia otrzymuje licencję, 

zazwyczaj wstępna faza testów jest 

intensywna, co ma pozwolić na osią-

gnięcie bazowej charakterystyki ja-

kości kompostu/fermentatu (faza ta 

trwa, na przykład, rok). Po pomyśl-

nym przejściu tych testów wymogi 

dotyczące badania zwykle zostają 

obniżone. 
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członkowskim. Wszystkie 

zebrane próbki powinny 

być badane przez akredy-

towane niezależne ze-

wnętrzne laboratoria. 

 

Minimalna częstotliwość 

próbkowania i analiz w 

pierwszym roku (roku roz-

poznawczym) dla wszyst-

kich parametrów jakości 

produktu powinna wynosić 

co najmniej 4 (jedna prób-

ka w każdej porze roku), 

chyba, że zakład przetwa-

rza rocznie do 3000 ton ma-

teriałów wejściowych, wów-

czas jest to jedna próbka na 

każde 1000 ton materiałów 

wejściowych w zaokrągle-

niu do następnej liczby cał-

kowitej. W zakładach 

przyjmujących rocznie 

20000 ton materiałów wej-

ściowych częstość badań w 

pierwszym roku obliczana 

jest zgodnie z ogólnym wzo-

rem. Próbki przy minimal-

nej ilości badań muszą być 

pobierane przez niezależ-

nych, przeszkolonych pra-

cowników uznanych przez 

akredytowane laboratorium 

bądź przez organizację za-

pewniania jakości lub przez 

odnośne władze w państwie 

członkowskim. Wszystkie 

zebrane próbki powinny 

być badane przez akredy-

towane niezależne ze-

wnętrzne laboratoria. 

 

Jeśli żaden z wyników ana-

liz w danym roku nie prze-

kracza określonych warto-

ści granicznych zawartych 

w wymogach jakościowych 

dla produktu w ramach 

kryteriów end-of-waste, 

producent może skorzystać 
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na modyfikacji domyślnej 

częstotliwości w kolejnych 

latach, chyba że sprzeciwią 

się temu odnośne władze. 

Modyfikacja może być pod-

trzymywana tak długo, jak 

żadne z pomiarów dokony-

wanych w danym roku nie 

wykażą przekroczenia war-

tości granicznych. W ra-

mach modyfikacji niezależ-

ni, przeszkoleni pracownicy 

uznani przez akredytowane 

laboratorium bądź organi-

zację zapewniania jakości 

lub odnośne władze w pań-

stwie członkowskim muszą 

pobrać tylko połowę całko-

witej domyślnej ilości pró-

bek zaokrąglonej do naj-

bliższej liczby całkowitej, 

pozostałe próbki mogą zo-

stać pobrane przez odpo-

wiednio przeszkolony per-

sonel. W tym wypadku, 

producent musi prowadzić 

wymaganą dokumentację w 

celu wykazania w razie po-

trzeby, że próbkowanie 

wewnętrzne nie prowadzi 

do rozziewu między wyni-

kami badań próbek pobra-

nych przez zakład i nieza-

leżnie. Wszystkie pobrane 

próbki muszą być badane 

przez zewnętrzne niezależ-

ne akredytowane laborato-

ria. 

 

Minimalna częstotliwość 

pomiaru PAH16 jest niższa 

niż dla innych parametrów 

i wynosi: 

Rok rozpoznawczy 

Roczny wsad 

(w tonach) 

Próbki/rok 

≤ 3000 1 

3001-10000 2 

10001-20000 3 

20001-40000 4 

40001-60000 5 



170 
  

60001-80000 6 

80001-100000 7 

100001-120000 8 

120001-140000 9 

140001-160000 10 

160001-180000 11 

> 180000 12 

 

Kolejne lata 
Roczny wsad 

(w tonach) 

Próbki/rok 

≤ 10000 0,2 (raz na 5 lat) 

10001-25000 0,5 (raz na 5 lat) 

25001-50000 1 

50001-100000 2 

100001-150000 3 

150001-200000 4 

200001-250000 5 

250001-300000 6 

300001-350000 7 

350001-400000 8 

400001-450000 9 

450001-500000 10 

500001-550000 11 

> 550000 12 

 

Maksymalna liczba analiz 

wynosi 12 rocznie. Wszyst-

kie próbki do badania 

PAH16 muszę być zebrane 

przez niezależnych, prze-

szkolonych pracowników 

uznanych przez akredyto-

wane laboratorium bądź 

przez organizację zapew-

niania jakości lub przez 

odnośne władze w państwie 

członkowskim. Wszystkie 

pobrane próbki muszą być 

badane przez zewnętrzne 

niezależne akredytowane 

laboratoria. 

W przypadku istotnych 

zmian (> 20%) w składzie 

materiałów wejściowych 

częstotliwość badania orga-

nicznych i nieorganicznych 

substancji zanieczyszczają-

cych przywracana jest do 

poziomu z pierwszego roku. 

Częstotliwość badania organicznych 

i nieorganicznych substancji zanie-

czyszczających musi być dostoso-

wywana do możliwych zmian w ma-

teriałach wejściowych. Wariacje se-

zonowe wpływające na skład mate-

riału wejściowego wyjaśniane są 

poprzez rozłożenie w czasie pobiera-

nia próbek w roku rozpoznawczym i 

znajdują swoje odzwierciedlenie w 

przedziałach ufności. Każda inna 

istotna zmiana (powyżej 20%) w 
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typie lub źródle materiału wejścio-

wego powinna być brana pod uwagę 

przy określaniu częstotliwości po-

miarów, aby móc zapobiegać nagłej i 

niezauważonej kontaminacji produk-

tu końcowego.  

 

 

4.5 Wymagania dotyczące materiałów wejściowych 

Celem ustalania kryteriów w zakresie materiałów wejściowych jest niebezpośrednie spraw-

dzanie jakości materiałów, jeśli jest to lepiej działająca alternatywa dla sprawdzania kryte-

riów jakości wyjściowej. Kryteria te są dodatkową gwarancją działającą obok kryteriów 

jakości wyjściowej. 

 

Tematem gorących debat Technicznej Grupy Roboczej była odpowiedniość osadów ście-

kowych i mieszanych komunalnych odpadów stałych, jak również innych strumieni od-

padowych jako materiałów wejściowych w produkcji kompostu i fermentatu end-of-waste w 

UE. Argumenty za i przeciw omówiono w sekcji 4.1 "Proponowane zakresy i definicje". 

Obejmowały one możliwe problemy z kosztami uzyskania zgodności, zaufaniem klientów, 

promowaniem zbiórki selektywnej, stabilnością prawną, zapewnianiem równości zasad, 

wpływami rynkowymi, zachowaniem subsydiarności i neutralnością technologiczną. 

Inne argumenty, które miały przemawiać za wykluczeniem osadów ściekowych i miesza-

nych MSW były hipotetyczne duże sezonowe wahania jakości kompostu/fermentatu oraz 

ryzyko niespodziewanego wzrostu zanieczyszczeń. Sugerowano, że te dwa argumenty są tak 

samo ważne dla materiałów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Widać to zwłaszcza w 

sezonowej wariacji zanieczyszczeń organicznych w materiałach segregowanych, co po-

twierdzają dane z literatury (Brändli i in., 2005). 

Partnerzy opowiadający się za szerokim spektrum dopuszczalnych materiałów wejściowych 

powoływali się na metodologię opracowaną przez JRC do celów określania kryteriów end-

of-waste (IPTS, 2008), która stwierdza, że "głównym celem kryteriów jest gwarancja speł-

niania wymogów dotyczących jakości produktu” i dlatego materiały powinny być oceniane 

na podstawie ich jakości wyjściowej, a nie wejściowej. 

Spora grupa partnerów zaproponowała wykluczenie niektórych materiałów wejściowych, 

ponieważ prawo w państwach członkowskich reguluje ich użycie, dzieje się tak, na przy-

kład, w przypadku obornika. Grupa przeciwna dowodziła, że etykietowanie pozwala klien-

tom i władzom respektować wszystkie istniejące prawa krajowe bądź regionalne w tym za-

kresie bez konieczności wykluczania materiałów wejściowych na poziomie Wspólnoty, co 

jest lepszym podejściem w ustalaniu unijnych kryteriów end-of-waste. 

Ostatecznie zaproponowano wykluczyć osady ściekowe i mieszane komunalne odpady stałe 

z grupy materiałów wejściowych w ramach end-of-waste w UE, ale dopuszczono tymcza-

sowe regulowanie użycia tych materiałów w ramach krajowych systemów end-of-waste 

bądź podobnych systemów dla produktów. 

 

Kolejnym problemem jest możliwość celowego rozcieńczania stosowana w celu uzyskania 

zgodności z kryteriami jakości, a dokonywana poprzez przetwarzanie silnie zanieczyszczo-

nych materiałów z czystszym wsadem. Zaproponowano, by nałożyć obostrzenia w zakresie 

możliwości powtórnego przetwarzania materiałów kompostowych/przefermentowanych, 

które nie spełniają kryteriów end-of-waste. Powtórne przetwarzanie tych materiałów bądź 

ich derywatów, takich jak faza ciekła czy odcieki, w nowym procesie kompostowa-
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nia/fermentacji w celu spełnienia kryteriów end-of-waste jest dopuszczalne tylko wówczas, 

jeśli spełnienie kryteriów end-of-waste nie zostało zaburzone przez zbyt wysokie stężenia 

metali ciężkich lub organicznych substancji zanieczyszczających. Przykładowo, partia kom-

postu, która nie spełnia wymogów jakości end-of-waste w zakresie patogenów może być 

powtórnie przekompostowana, ale kompost, który nie spełnia kryteriów, gdyż zawiera zbyt 

duże stężenia niklu nie powinien być poddawany powtórnemu kompostowaniu. Zasada ta 

ma zastosowanie zarówno do pojedynczego niezgodnego materiału, jak i do mieszanki tego 

materiału z innymi materiałami wejściowymi. 

 

Oprócz tego dużym poparciem cieszyła sie idea włączenia do grupy materiałów wejścio-

wych odnawialnych produktów podstawowych, takich jak uprawy energetyczne i mię-

dzyplony, pod warunkiem, że produkt kompostowania lub fermentowania tych materiałów 

będzie uznany za odpad. Uzasadnienie dla tej decyzji jest takie, że materiały dobrej jakości 

składające się częściowo z produktów podstawowych inaczej nigdy nie uzyskałyby statusu 

produktu. Dlatego też ich status odpadowy uniemożliwiałby im konkurowanie z produktami 

end-of-waste, które wytwarzane są wyłącznie z wsadów odpadowych. Należy jednak pod-

kreślić, że zakres tego dokumentu nie uwzględnia materiałów komposto-

wych/przefermentowanych, które powinny być traktowane jak produkty (uboczne) proce-

sów przemysłowych, a jedynie takie, które są uznawane za odpady. 

 

Generalnie partnerzy byli za wyraźnym wskazaniem głównych materiałów wejściowych 

używanych w produkcji kompostu i fermentatu (np. odpady zielone, odpady biopojemniko-

we) bez konieczności szczegółowego wymieniania każdego obecnego materiału wejściowe-

go. Należy za to zgłosić obecność każdego obornika. Ponadto należy wyraźnie wskazać, czy 

w produkowanym materiale znajdują się jakiekolwiek produkty uboczne pochodzenia zwie-

rzęcego. 

 

Przy określaniu dokładnych granic zakresu dopuszczalnych materiałów wejściowych 

eksperci TGR biorą pod uwagę kilka opcji. Jedna z nich zakłada, że kryteria dla materiałów 

wejściowych albo ograniczają zakres do wybranych źródeł wejściowych, albo biorą pod 

uwagę większość źródeł wejściowych, a zakazują użycia tylko tych materiałów, które sta-

nowią konkretny problem w kontekście środowiska, zdrowia i jakości, jeśli są nieodpowied-

nio przetworzone. Jest to tak zwane podejście listy negatywnej. Drugą opcją jest szczegóło-

we wypisanie typów materiałów wejściowych preferowanych z powodu swego pochodze-

nia, które zapewnia brak lub minimalizację ryzyka, mieści się tu, na przykład, wymóg, we-

dle którego tylko odpady ogrodowe i parkowe pochodzące ze zbiórki selektywnej są akcep-

towane w produkcji materiałów end-of-waste. To z kolei jest tak zwane podejście listy pozy-

tywnej. 

Przy liście pozytywnej rodzi się obawa, że poza nią pozostaną nadające się źródła odpadów 

biodegradowalnych albo źródła, które mogą stać się odpowiednie wraz z dostępnością no-

wych technologii. Przy listach negatywnych problemem jest niewyłączenie wszystkich po-

tencjalnie nieodpowiednich materiałów. Po rozmowach w gronie TGR na Pierwszych i Dru-

gich Warsztatach oraz przeprowadzonych po nich konsultacjach okazało się, że znakomita 

większość partnerów początkowo popierała wprowadzenie listy pozytywnej definiującej 

materiały wejściowe dla kompostu i fermentatu. Ustanowienie takiej listy wiąże się z kilko-

ma wyzwaniami: 

 eksperci nie byli zgodni co do tego, które materiały powinny być dopuszczalne, a 

które nie; 
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 eksperci mieli różne opinie na temat sposobu zdefiniowania niektórych dopuszczal-

nych materiałów wejściowych. Na przykład, dla części ekspertów lekkie zanieczysz-

czenie materiału jest do zaakceptowania, lecz dla innych to nie do pomyślenia; 

 niektórzy eksperci nalegali na umieszczenie na liście kodów z Europejskiego Kata-

logu Odpadów (EWC - European Waste Calatogue) zgodnych z praktykami krajo-

wymi, podczas gdy inni twierdzili, że można je użyć tylko w celach ilustracyjnych; 

 eksperci mieli problem z zaproponowaniem szybkiego i efektywnego mechanizmu 

uaktualniania listy pozytywnej. 

 

Ostatecznie zaproponowano ustalenie granic zakresu materiałów wejściowych na drodze 

stworzenia precyzyjnej definicji zakresu. Rozwiązanie, poddane dyskusji na Trzecich 

Warsztatach, zaprezentowano w sekcji 4.1.5: "Proponowana definicja zakresu". Oferuje ona 

następujące korzyści: 

 sprawia, że zbędne staje się tworzenie szczegółowej i akceptowanej przez wszyst-

kich listy pozytywnej i/lub negatywnej; 

 może być szybko uaktualniona, kiedy nowe kandydackie materiały wejściowe mogą 

zostać wprowadzone do systemu unijnych kryteriów end-of-waste dla kompostu i 

fermentatu po przebadaniu i potwierdzeniu przez kompetentne władze krajowe, że 

odpowiadają one zakresowi. 

Tabela 14 przytacza szereg przykładów źródeł materiałów wejściowych, które mogą odpo-

wiadać proponowanemu zakresowi. Należy podkreślić, że tabela nie jest wyczerpująca i 

służy tylko celom ilustracyjnym, w związku z tym nie powinna być odczytywana jako lista 

pozytywna lub inna forma opisu precyzującego. 

 

Definicja zakresu automatycznie wyklucza także kilka materiałów wejściowych, między 

innymi materiały zanieczyszczone. "Zanieczyszczony" definiuje się jako posiadający po-

ziom zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych lub fizycznych, który może przeszkadzać 

w spełnianiu wymagań dla produktu wyjściowego w ramach kryteriów end-of-waste lub 

taki, który może charakteryzować się innymi negatywnymi oddziaływaniami na środowisko 

i zdrowie ludzi przy normalnym użytkowaniu wyjściowych materiałów komposto-

wych/przefermentowanych. Oznacza to, że dostawca lub producent kompostu/fermentatu 

wie lub potrafi sobie sensownie wyobrazić, że użycie materiału wejściowego w normalnych 

ilościach doprowadzi do niezgodności z wymogami dotyczącymi jakości produktów wyj-

ściowych w ramach end-of-waste albo że użycie materiału wyjściowego może spowodować 

wystąpienie innych negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. Przykładami 

takich materiałów są odpady zielone z poboczy dróg, na których panuje duże natężenie ru-

chu, odpady rolnicze z obszarów dotkniętych przez epidemię poważnej choroby roślin lub 

zwierząt lub odpady biodegradowalne z obszarów, na których doszło do skażenia w następ-

stwie wypadków. 

 

Poza znanymi zanieczyszczonymi materiałami wejściowymi powyższa definicja zakresu dla 

unijnych kryteriów end-of-waste nie sugeruje jednak ani nie ocenia a priori jakości użytych 

materiałów wejściowych, które nie mieszczą się w jej granicach. 

 

Odnośne władze w państwach członkowskich powinny mieć możliwość wyraźnego zaka-

zywania niektórych materiałów wejściowych w produkcji unijnych materiałów komposto-

wych/przefermentowanych end-of-waste, ograniczania maksymalnego udział tych materia-

łów wejściowych i/lub określania obowiązkowych metod ich obróbki wstępnej. Swobody 

tego typu można przyznać wówczas, gdy kompetentne władze w państwie członkowskim 

zademonstrują, że dany materiał albo nie mieści się w definicji zakresu, albo że bez tego 
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typu środków użycie danego materiału wejściowego będzie utrudniało spełnianie wymogów 

dotyczących jakości produktu wyjściowego przy normalnych procesach kompostowa-

nia/fermentacji, albo że normalne użycie wyjściowego materiału kompostowe-

go/przefermentowanego będzie miało negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Każda decyzja powinna opierać sie na dostępnych danych naukowych i technicznych, jak 

również powinna brać pod uwagę praktyki stosowane w UE. 

 

Małym minusem proponowanego tu podejścia może być zwiększone prawdopodobieństwo 

wystąpienia problemów z handlem transgranicznym, ponieważ w produkcji kompo-

stu/fermentatu w różnych państwach członkowskich używa się nieco innych materiałów. 

Problem ten jednak może zostać wyeliminowany, jeśli władze krajowe przy ocenie odpo-

wiedniości kandydackich materiałów wejściowych będą ściśle trzymać się definicji zakresu 

i nie będą nakładać ograniczeń importowych na komposty/fermentaty wyprodukowane w 

innym państwie członkowskim zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów wejściowych 

obowiązującymi w tym państwie. 

 

Tabela 15 przytacza szereg przykładów materiałów wejściowych, które nie mieszczą się w 

zakresie. Trzeba podkreślić, że tabela nie jest wyczerpująca i służy jedynie pokazaniu, które 

materiały mogą nie zmieścić się w zakresie, dlatego nie powinna być odczytywana jako lista 

negatywna czy żadna inna forma opisu precyzującego. Dodać należy również, że niektóre 

materiały wejściowe mogą zostać uznane za odpowiednie dla systemu end-of-waste, jeśli 

zostaną poddane wstępnej obróbce, są to, na przykład, takie odpady jak pakowana żywność, 

która została w pełni pozbawiona swego niebiodegradowalnego opakowania przed włącze-

niem do procesu kompostowania/fermentacji. 

 

Partnerzy zgadzają się, że dodatki powinny służyć tylko usprawnianiu procesów kompo-

stowania lub fermentacji albo usprawnianiu ich efektywności środowiskowej. Niektóre 

związki metali mogą, przykładowo, zwiększać stopę formowania się biogazu w procesie 

fermentacji. Dodatki powinny być stosowane w dawkach usprawiedliwionych koniecznością 

usprawnienia procesu i/lub jego efektywności środowiskowej. Aby zapobiec niepotrzebne-

mu użyciu dodatków lub intencjonalnemu rozcieńczaniu, za każdym razem, gdy dodatki 

mają stanowić znaczny procent materiałów wejściowych konieczne będzie autoryzowanie 

ich użycia przez odnośne władze. Ponadto dodatki użyte w fermentacji nie mogą mieć nega-

tywnego oddziaływania na proces kompostowania, jeśli fermentat ma być poddany dalsze-

mu kompostowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie użyte dodatki powinny zostać poddane 

wszystkim procesom obróbki, jak postuluje się to w sekcji 4.6, aby zagwarantować ich pełną 

higienizację, chyba że utrudniałoby to przeprowadzenie samego procesu. 

Dodatki użyte w celu zwiększenia użyteczności bądź wartości ekonomicznej produktu, takie 

jak składniki odżywcze, powinny być dodawane po otrzymaniu przez produkt statusu end-

of-waste. 

 

TGR była zgodna, że wzrokowa inspekcja materiałów wejściowych jest kwestią wyboru w 

przypadku kompostu. Aby umożliwić kontrolę pochodzenia i typu materiału, najlepszym 

rozwiązaniem byłoby unikanie mieszania materiałów wejściowych przed ich przybyciem do 

zakładu, zaś inspekcja wzrokowa powinna być prowadzona przed mieszaniem materiałów. 

W przypadku fermentatu wzrokowa inspekcja płynnego materiału wejściowego może być 

zarówno trudna, jak i niebezpieczna dla pracowników. Materiał tego typu może być trans-

portowany w cysternach, które posiadają jedynie niewielkie otwory służące do kontroli lub 

rozładunku materiału. Tutaj inspekcja wzrokowa może być utrudniona poprzez brak wi-

doczności oraz fakt, że przy otwieraniu otworu służącego do pobierania próbek na zewnątrz 
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wydostają się toksyczne gazy (np. H2S). W takich wypadkach zaleca się pobieranie próbek 

tych materiałów wejściowych, które powinny być przechowywane na wypadek konieczno-

ści dokonania analiz przy pojawieniu się wątpliwości lub problemów z jakością materiału 

wyjściowego. Opcjonalnie, jakość materiałów wejściowych w fermentacji anaerobowej mo-

że być gwarantowana w umowie na dostawę. Takie umowy mogą być ogólnie wykorzysty-

wane przez producentów jako dodatkowy środek zapewniania jakości obok inspekcji wzro-

kowych. 

 

Jak twierdzą partnerzy, dopóki używana jest sztywna definicja odpowiednich materiałów 

wejściowych, wszystkie materiały wejściowe powinny być dopuszczane bez ograniczeń. 

Oczywiście pod uwagę trzeba brać fakt, że technologie kompostowania i fermentacji różnią 

się między sobą, zaś same procesy odbywają się w innych warunkach. Dlatego zarządcy 

zakładów powinni mieć możliwość adaptowania konkretnych obostrzeń dotyczących mate-

riałów wejściowych do ograniczeń operacyjnych, zagrożeń środowiskowych, ryzyka uciąż-

liwości oraz wszelkich innych warunków wpływających na rentowność, efektywność opera-

cyjną i długoterminowe działanie procesów recyklingowych. 

 

Tabela 14: Przykłady materiałów wejściowych używanych w produkcji kompostu/fermentatu 

mieszczących się w proponowanym zakresie dla unijnych kryteriów end-of-waste 

Źródła materiałów wejściowych Przykłady/Specyfikacje
2 

Parki, ogrody, cmentarze i inne tereny zie-

lone
1 

Przykłady: 

Liście, trawa, gałęzie, owoce, kwiaty, rośli-

ny i ich części 

Gospodarstwa domowe
1 

Przykłady: 

Bioodpady z gospodarstw domowych: pozo-

stałości owoców i warzyw, fusy z kawy i 

herbaty, resztki żywności, rośliny oraz gleba 

przyczepiona do ich części 

 

Torby na segregowane odpady z gospo-

darstw domowych powinny być biodegra-

dowalne (składać sie z papieru lub plastików 

biodegradowalnych zgodnych z EN 13432 

lub EN 14995). 

Zakłady gastronomiczne i restauracje
1 

Przykłady: 

Resztki owoców i warzyw, fusy z kawy i 

herbaty, resztki żywności. 

Punkty sprzedaży detalicznej żywności i 

napojów
1 

Przykłady: 

Bioodpady z rynków, resztki żywności i 

paszy 

Zakłady przetwórstwa żywności i napojów
1 

Przykłady: odpady żywnościowe, odpady z 

mycia żywności, osady z zakładów prze-

twórstwa żywności i paszy niezawierające 

substancji zanieczyszczających 

Ogrodnictwo
1 

Przykłady: 

Liście, trawa, gałęzie, owoce, kwiaty, rośli-

ny i ich części, kora, chwasty, grzyby, gleba 

przyczepiona do części roślin oraz torf 

Leśnictwo
1 

Przykłady: 
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Kora, drewno, wióry drewniane, trociny 

Rolnictwo
1 

Przykłady: 

Słoma, resztki zbiorów, kiszonka, materiał 

roślinny, uprawy energetyczne
3
 i między-

plony
3
 

Obornik jak zdefiniowano w regulacji ABP 

(WE) Nr 1069/2009  

Rybołówstwo i hydroponika
1 

Przykłady: 

Odpady z uboju i resztki pożywki z trady-

cyjnego przemysłu rybołówstwa i hydropo-

niki, skorupy skorupiaków i podobne reszt-

ki, wodorosty 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

kategorii 2 i 3 

Dozwolone materiały wejściowe określono 

w regulacji ABP (WE) Nr 1069/2009 oraz w 

rozporządzeniu wykonawczym (EU) 

142/2011  
1)

 Jeśli kategoria ta zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zastosowanie ma-

ją przepisy regulacji ABP (WE) Nr 1069/2009 
2)

 Tylko 'segregowane' materiały wejściowe; materiały przefermentowane bądź przekompo-

stowane będące pochodnymi tychże również mogą zostać użyte. 
3)

 Tylko jeśli proces obróbki jest procesem obróbki odpadów, tj. jego produkt wyjściowy 

jest uznawany za materiał odpadowy. 

 

Tabela 15: Przykłady materiałów wejściowych używanych w produkcji kompostu/fermentatu nie 

mieszczących się w proponowanym zakresie dla unijnych kryteriów end-of-waste 

 

Źródła materiałów wejściowych Przykłady/Specyfikacje
 

Frakcja organiczna z odpadów mieszanych 

oddzielanych na drodze obróbki mechanicz-

nej, fizykochemicznej, biologicznej i/lub 

manualnej 

Przykład: 

Organiczna frakcja MSW uzyskana w insta-

lacji MBT 

Osady inne niż ujęte w zakresie materiałów 

dozwolonych 

Przykłady: 

Osad ściekowy, osad z przemysłu papierni-

czego, osady przemysłowe 

Materiały niosące ze sobą znaczne ryzyko 

zanieczyszczenia 

Przykłady: 

Odpady niebezpieczne, materiały niosące ze 

sobą znaczne ryzyko zanieczyszczenia sub-

stancjami organicznymi, nieorganicznymi 

bądź ryzyko skażenia mikrobiologicznego, 

możliwie zanieczyszczone odpady z pro-

dukcji farmaceutyków, odpady medyczne 

Materiały niebiodegradowalne Przykłady: 

Niebiodegradowalne polimery i plastiki (w 

tym plastiki oksybiodegradowalne), metal, 

szkło, kamienie, okruchy skalne, piasek, 

gleba inna niż przyczepiona do części roślin, 

niebiodegradowalne oleje i tłuszcze 

Materiały biodegradowalne zawierające 

frakcje niebiodegradowalne 

Przykłady: 

Bioodpady i podobne materiały zawierające 
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dostrzegalne gołym okiem przedmioty nie-

biodegradowalne, takie jak torby, doniczki 

lub opakowania; 

Przedmioty zawierające frakcje biodegra-

dowalne i niebiodegradowalne (np. niebio-

degradowalne produkty sanitarne); 

Drewno zawierające fornir, powłoki 

ochronne, dodatki chemiczne lub substancje 

konserwujące 

Materiały zawierające jakiekolwiek składni-

ki, które mogłyby negatywnie wpłynąć na 

proces kompostowania/fermentacji 

Przykłady: 

Materiały przypuszczalnie zawierające bio-

cydy, konserwanty lub inne substancje 

wpływają negatywnie na proces komposto-

wania/fermentacji 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-

proponować następujące minimalne wymogi dotyczące materiałów wejściowych w 

produkcji kompostu/fermentatu: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Kompost i materiały prze-

fermentowane powinny 

być produkowane przy 

wyłącznym użyciu nastę-

pujących materiałów wej-

ściowych: 

a) zbieranych selektywnie 

bioodpadów i/lub; 

b) obornika i/lub; 

c) żywych bądź martwych 

organizmów lub ich 

części, pod warunkiem, 

że części te są  nieprze-

tworzone lub przetwo-

rzone tylko przy użyciu 

środków manualnych, 

mechanicznych lub 

grawitacyjnych, po-

przez rozpuszczenie w 

wodzie, flotację, eks-

trakcję z wody, desty-

lację parową lub pod-

grzewanie stosowane 

wyłącznie w celu usu-

nięcia wody, lub części, 

które wyekstrahowano 

z powietrza przy użyciu 

jakiejkolwiek metody 

i/lub; 

'Bioodpady' definiuje się zgodnie z 

artykułem 3(4) Ramowej Dyrektywy 

Odpadowej 2008/98/EC jako biode-

gradowalne odpady ogrodowe i par-

kowe, odpady żywnościowe i ku-

chenne pochodzące z gospodarstw 

domowych, restauracji, gastronomii 

i placówek sprzedaży detalicznej i 

porównywalne odpady z zakładów 

przetwórstwa żywności. 

 

Przez 'zanieczyszczony' rozumie się 

posiadający poziom zanieczyszczeń 

chemicznych, biologicznych lub 

fizycznych, który może stanowić 

przeszkodę w spełnieniu wymogów 

jakościowych ustalonych dla pro-

duktu wyjściowego w ramach kryte-

riów end-of-waste bądź który przy 

normalnym stosowaniu wyjściowe-

go materiału kompostowe-

go/przefermentowanego może do-

prowadzać do wystąpienia innych 

negatywnych oddziaływań na śro-

dowisko i zdrowie ludzi. 

 

'Obornik' definiuje się zgodnie z 

artykułem 3(20) regulacji w sprawie 

produktów ubocznych pochodzenia 

Kompostowanie i fermentacja 

to metody obróbki odpowiednie 

tylko dla odpadów biodegra-

dowalnych. 

 

Należy unikać mieszania odpa-

dów biodegradowalnych z in-

nymi typami odpadów. 



178 
  

d) przetworzonych ży-

wych i martwych orga-

nizmów lub ich części 

innych niż c), a także 

opakowań biodegra-

dowalnych pod warun-

kiem, że materiały te są 

certyfikowane jako 

biodegradowalne zgod-

nie z normami EN 

13432, EN 14995 lub 

normami równorzęd-

nymi oraz że dowie-

dziono 90% biodegra-

dowalności w okresie 6 

miesięcy przy użyciu 

pojedynczego lub łą-

czonego procesu kom-

postowania i/lub fer-

mentacji anaerobowej 

i/lub; 

e) któregokolwiek z mate-

riałów wymienionych w 

punktach a), b), c) i/lub 

d), które zostały pod-

dane uprzedniemu 

kompostowaniu i/lub 

fermentacji; 

 

Materiały wejściowe nie 

mogą być zanieczyszczone. 

zwierzęcego (EC) 1069/2009 jako 

jakiekolwiek odchody i/lub uryna 

zwierząt gospodarskich innych niż 

ryby hodowlane, zawierające bądź 

niezawierające nieczystości. 

 

'Zbiórka selektywna' zdefiniowana 

jest zgodnie z artykułem 3(11) Ra-

mowej Dyrektywy Odpadowej 

2008/98/EC jako zbiórka, w której 

strumień odpadów jest oddzielony 

na podstawie swego typu i charakte-

rystyki w celu umożliwienia jego 

konkretnej obróbki. 

 

Komponenty niebiodegradowalne, 

które od samego początku znajdują 

się w strumieniu odpadów biodegra-

dowalnych powinny być jednak do-

puszczone, jeśli nie stanowią więk-

szości, nie prowadzą do wystąpienia 

przekroczeń limitów stężeń dla sub-

stancji zanieczyszczających (patrz 

wymagania dotyczące jakości pro-

duktu) i nie zmniejszają użyteczno-

ści kompostu/fermentatu. 

Przykład: materiał glebopodobny 

przyczepiony do odpadów ogrodo-

wych. 

Typ i źródło materiałów 

wejściowych użytych w 

produkcji kompo-

stów/fermentatów end-of-

waste muszą być rejestro-

wane przez producenta. 

 

Na produkcie należy 

wskazać, na bazie jakiego 

materiału został wypro-

dukowany, należy użyć 

jednego z następujących 

terminów ogólnych: 

 Segregowane bioodpa-

dy z gospodarstw do-

mowych, restauracji, 

placówek gastrono-

Użytkownicy muszą zostać jasno 

poinformowani o źródle pochodze-

nia materiałów wejściowych, co 

pozwoli im również na postępowa-

nie zgodne z przepisami krajowymi. 

Przejrzystość w kwestii mate-

riałów wejściowych jest bardzo 

ważna dla utrzymania zaufania 

konsumentów do jakości kom-

postu/fermentatu i może w ten 

sposób zwiększyć popyt na te 

materiały. 

 

Informacje dotyczące materia-

łów wejściowych są niezbędne, 

aby możliwe było użycie kom-

postu/fermentatu zgodnie z 

istniejącym prawem. 

 

Jeśli we wsadzie znajdowały 

się produkty uboczne pocho-

dzenia zwierzęcego, wymagane 
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micznych i punktów 

sprzedaży detalicznej 

oraz porównywalne 

odpady z zakładów 

przetwórstwa żywności 

bądź odpady z produk-

tów rolniczych i le-

śnych 

 Odpady ogrodowe i 

parkowe 

 Odpady rolnicze zawie-

rające obornik 

 Odpady rolnicze nie-

zawierające obornika 

 Inne materiały wej-

ściowe 

 

Obecność obornika nieza-

leżnie od ilości zawsze mu-

si być wyraźnie zasygnali-

zowana. 

 

Należy także wskazać, czy 

w produkcji materiałów 

użyto jakichkolwiek pro-

duktów ubocznych pocho-

dzenia zwierzęcego oraz 

czy materiał powinien 

podlegać zapisom regula-

cji ABP (WE 1069/2009). 

jest uzyskanie zgodności z re-

gulacją ABP
50

. 

 

Ponadto tacy użytkownicy jak, 

na przykład, rolnicy często 

chcą znać pochodzenie kompo-

stu/fermentatu i zawarte w nich  

materiały źródłowe. 

Powtórne przetwarzanie 

niekwalifikujących się 

kompostów/fermentatów 

bądź ich derywatów, ta-

kich jak faza ciekła czy 

odcieki, w nowym procesie 

kompostowania lub fer-

mentacji anaerobowej w 

celu spełnienia kryteriów 

end-of-waste jest dopusz-

czalne tylko wówczas, jeśli 

spełnienie kryteriów end-

of-waste nie zostało zabu-

rzone przez zbyt wysokie 

stężenia metali ciężkich 

lub organicznych substan-

Zasada ta ma zastosowanie zarówno 

do pojedynczego niezgodnego mate-

riału, jak i do mieszanki tego mate-

riału z innymi materiałami wejścio-

wymi. 

Skażone materiały komposto-

we/przefermentowane nie po-

winny uzyskiwać statusu end-

of-waste na drodze powtórnego 

przetwarzania bądź rozcieńcza-

nia. 

                                                           
50

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21  paź-

dziernika 2009  r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1774/2002 (OJ L 300, 

14.11.2009, s. 1-33). 
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cji zanieczyszczających. 

Dopuszcza się tylko te do-

datki, których użycie 

usprawiedliwione jest ko-

niecznością usprawnienia 

procesu i/lub jego efek-

tywności środowiskowej. 

 

Dodatki nie mogą być sto-

sowane w ilościach wyż-

szych niż usprawiedliwio-

ne koniecznością uspraw-

nienia procesu i/lub jego 

efektywności środowisko-

wej. 

 

Uprzednia autoryzacja 

użycia dodatków jest wy-

magana wówczas, gdy cał-

kowita koncentracja 

wszystkich dodatków 

przekracza 5% masy ma-

teriału wejściowego. W 

tym wypadku, wszystkie 

dodatki i ich stężenia po-

winny być opisane na ety-

kiecie produktu. 

Producent musi być w stanie wyka-

zać, że użyte dodatki i ich ilości słu-

żą jedynie usprawnieniu procesu 

i/lub jego efektywności środowi-

skowej. 

Dodatki mogą być używane jak 

wsad w procesie kompostowa-

nia/fermentacji jedynie w ma-

łych ilościach i tylko jeśli pod-

noszą one jakość kompo-

stu/fermentatu lub gdy pełnią 

jasno określoną funkcję w pro-

cesie kompostowa-

nia/fermentacji. 

 

W praktyce, dodatki są czasem 

konieczne do usprawnienia 

procesu kompostowa-

nia/fermentacji lub do podnie-

sienia jakości kompo-

stu/fermentatu. 

Zarządcy kompostow-

ni/fermentowni muszą 

wdrożyć odpowiednie pro-

cedury kontroli jakości 

materiałów wejściowych. 

 

Inspekcja wzrokowa jest 

jedną z dostępnych metod 

kontroli materiałów wej-

ściowych dla kompostu i 

fermentatu. 

 

Jeśli z inspekcja wzroko-

wa wiąże się z ryzkiem dla 

zdrowia lub bezpieczeń-

stwa, należy zastąpić ją 

próbkowaniem i przecho-

wywaniem materiału w 

celu przeprowadzenia 

analiz lub należy posłużyć 

się umową na dostawę. 

 

Dodatkowe informacje 

Przyjmuje sie, że w wielu przypad-

kach inspekcja wzrokowa i zatwier-

dzanie pochodzenia będą odpowied-

nimi procedurami. 

 

Inspekcji wzrokowej materiałów 

wejściowych należy dokonywać 

przed jakimkolwiek mieszaniem. 

 

Inspekcja wzrokowa materiałów 

ciekłych przewożonych w cyster-

nach lub silosach może być niebez-

pieczna ze względu na wydobywają-

ce sie gazy bądź utrudniony dostęp 

do materiału. Wówczas należy po-

brać próbki albo zapewnić jakość 

poprzez zapisy umowy na dostawę. 

Kontrola materiałów wejścio-

wych jest kluczowym czynni-

kiem (być może nawet najważ-

niejszym) w zapewnianiu wy-

sokiej jakości kompostu i fer-

mentatu. 

 

Kontrola wsadu obejmuje uni-

kanie mieszania z innymi od-

padami nieujętymi w zakresie. 
 
 
 

 



181 
  

dotyczące procedur kon-

troli jakości znajdują się w 

osobnej sekcji. 

 

4.6 Wymagania dotyczące procesów i technik obróbki 

Celem wprowadzenia wymagań dotyczących procesów i technik obróbki jest pośrednia kon-

trola jakości produktu. 

 

Poza odpadami biodegradowalnymi, które są używane przed ich zbiórką (np. w przydomo-

wych kompostownikach), odpady biodegradowalne są zbierane w różnych ilościach, prze-

twarzane i ostatecznie mogą stać sie kompostem/fermentatem używanym w glebie lub w 

innych celach. Odpady biodegradowalne mogą wymagać sortowania i usunięcia niepożąda-

nych komponentów, takich jak opakowania po produktach żywnościowych, którym minął 

termin przydatności do spożycia. 

 

Celem wprowadzenia opisywanych tu wymogów nie jest narzucanie z góry określonego 

momentu w procesie, w którym możliwe jest nadanie statusu end-of-waste, lecz określenie 

minimalnych warunków przetwarzania, które we wszystkich przypadkach zapewniają jakość 

odpowiednią dla statusu end-of-waste. W momencie utraty statusu odpadu materiał musi 

być po wszelkich koniecznych minimalnych procesach obróbki, które sprawiają, że nadaje 

się do sprzedaży i użycia. Procesy obróbki muszą także zapewniać, że transport, przenosze-

nie, przechowywanie (luzem bądź w opakowaniach), handel i użycie kompostu/fermentatu 

nie pociąga za sobą zwiększonego ryzyka lub wpływu na środowisko i zdrowie. 

 

Procesy obróbki niezbędne do osiągnięcia tego celu różnią się w zależności od strumienia 

odpadowego, z którego pierwotnie wytworzono dany kompost/fermentat. Kryteria dotyczą-

ce procesów i technik mogą obejmować: 

 ogólne podstawowe wymogi dla procesu, które obowiązują dla wszystkich typów 

odpadów wejściowych; 

 konkretne wymogi procesowe dla konkretnego typu odpadów wejściowych. 

 

Preferuje się ogólne wymogi, które nie narzucają konkretnego schematu zbiórki, źródła, 

typu zarządzania (komunalnego/prywatnego/lokalnego/globalnego) czy technologii, ponie-

waż zakłady i samorządy będące częścią łańcucha recyklingu odpadów biodegradowalnych 

powinny mieć możliwość dostosowywania procesów do konkretnych okoliczności i do 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Obostrzenia mogą być jednak konieczne, jeśli zosta-

nie udowodnione, że np. dany system zbiórki lub obróbki notorycznie nie jest w stanie za-

pewnić spełnienia standardów wymaganych przez kryteria jakości. 

 

Po konsultacjach partnerskich w ramach TGR okazało się, że prawie wszyscy partnerzy po-

pierają narzucenie zarówno kryterium jakości produktu uwzględniającego organizmy 

wskaźnikowe, jak i profili czasowo-temperaturowych, jako że oferują one dodatkowe 

korzyści. Badanie mikroorganizmów może, na przykład, ujawnić gorszą jakość mieszania w 

trakcie procesu, gdy tylko określona część materiału poddana została poprawnemu profilowi 

czasowo-temperaturowemu, co przekłada sie na niewystarczającą higienizację. Z drugiej 

strony, profile czasowo-temperaturowe pozwalają na monitorowanie procesu higienizacji w 

czasie rzeczywistym i dlatego umożliwiają szybką reakcję w momencie wystąpienia pew-

nych nieregularności, które mogłyby przyczynić się do gorszej higienizacji partii kompostu. 
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Załącznik 9: "Profile czasowo-temperaturowe dla kompostu" wymienia profile wymagane 

przez regulację ABP
51

 oraz krajowe przepisy prawne i standardy używane w kompostow-

niach. W oparciu o tę listę można zaproponować szereg dopuszczalnych profili czasowo-

temperaturowych dla materiałów poddawanych kompostowaniu niezawierających produk-

tów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

 

W przypadku kompostu poparciem cieszy się pewna grupa profili czasowo-

temperaturowych, jednak z następującymi zastrzeżeniami: 

 Regulacja ABP powinna mieć pełne zastosowanie dla każdego materiału zawierają-

cego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. 

 Kompetentne władze w państwie członkowskim powinny móc autoryzować inne 

profile czasowo-temperaturowe po wykazaniu ich jednakowej efektywności higieni-

zacyjnej (np. oparte na zasadach HACCP
52

). 

 Należy zapewnić homogeniczność procesu, a także stałą przewagę warunków aero-

bowych, zwłaszcza dla kompostów zawierających znaczne frakcje mniejszych czą-

stek. Najlepiej w większości przypadków osiągnąć to poprzez przerzucanie i/lub 

mieszanie kompostu w regularnych odstępach czasu. 

 

Dla fermentatu także zaproponowano szereg profili czasowo-temperaturowych. Jako że 

fermentacja anaerobowa może być albo mezofilowa (generalnie przeprowadzana w tempera-

turach między 37 a 40°C), albo termofilowa (generalnie przeprowadzana w temperaturach 

między 50 a 55°C), należy wprowadzić rozróżnienie uwzględniające oba te procesy z nastę-

pującymi uwagami: 

 Regulacja ABP powinna mieć pełne zastosowanie dla każdego materiału zawierają-

cego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. 

 Kompetentne władze w państwie członkowskich powinny móc autoryzować inne 

profile czasowo-temperaturowe po wykazaniu ich jednakowej efektywności higieni-

zacyjnej (np. oparte na zasadach HACCP). 

 Należy zapewnić homogeniczność procesu, a także stałą przewagę warunków anae-

robowych. Najlepiej w większości przypadków osiągnąć to poprzez przerzucanie 

i/lub mieszanie fermentatu na całej powierzchni reaktora. 

 

W celu zapobieżenia wzajemnemu zanieczyszczaniu proponuje się zastosowanie się do 

następujących, popartych przez partnerów TGR, zasad: 

 Zakłady produkujące komposty i fermentaty end-of-waste powinny uzyskać pozwo-

lenie na przetwarzanie tylko zatwierdzonych materiałów zawierających się w propo-

nowanym zakresie. 

 Należy zapobiegać możliwości fizycznego kontaktu pomiędzy materiałami wejścio-

wymi i produktem końcowym. 

 

Gwoli wyjaśnienia, w tym kontekście zakład definiowany jest jako jednostka, która nie mo-

że mieć fizycznej styczności z innymi rodzajami działalności, co zapewniają bariery fizycz-

ne (np. ogrodzenie) i/lub procedury jakości uznane przez kompetentne władze. Umożliwia 

to dużym instalacjom obróbki odpadów na posiadanie linii produkcyjnych dla kompo-

                                                           
51

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21  paź-

dziernika 2009  r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1774/2002 (OJ L 300, 

14.11.2009, s. 1-33). 
52

 HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points [System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 

Kontroli] 
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stu/fermentatu i jednoczesne przetwarzanie innych odpadów (np. recykling kartonów i 

szkła). Nieodpowiednie materiały nigdy nie mogą się jednak zmieszać z materiałami wej-

ściowymi dozwolonymi w produkcji kompostu/fermentatu end-of-waste. 

 

Mimo że zakłady wytwarzające materiały end-of-waste mogą zajmować się przetwarzaniem 

wyłącznie materiałów wejściowych objętych proponowanym zakresem, powinno się zosta-

wić im możliwość starania się o status end-of-waste dla ograniczonej liczby produkowanych 

przez nie materiałów wyjściowych. Przykładowo, zakłady mogą starać się o nadanie statusu 

end-of-waste oddzielonej frakcji włóknistej fermentatu, ale nie frakcji ciekłej. 

 

Część ekspertów TGR proponowała także wprowadzenie kontroli przechowywania mate-

riałów kompostowych/przefermentowanych. Jeśli nie jest zarządzane odpowiednio, średnio i 

długookresowe przechowywanie kompostu/fermentatu może doprowadzić do zajścia istot-

nych zmian (biologicznych) obok innych normalnych procesów zachodzących we wszyst-

kich kompostach/fermentatach. Zmiany te mogą wynikać z wystawienia na ciepło, zimno, 

wilgotność itp. Długoterminowe przechowywanie może także zwiększyć ryzyko zanie-

czyszczenia innymi materiałami, a także doprowadzić do znacznej akumulacji emisji gazów 

cieplarnianych i związków odorowych. Należy jednak zagwarantować możliwość krótko-

terminowego przechowywania wszystkich materiałów kompostowych/przefermentowanych, 

które będzie pełniło funkcję okresu buforowego pomiędzy zakończeniem procesu produkcji 

materiału a jego umieszczeniem na rynku i użyciem. Przechowywanie powinno odbywać się 

w odpowiednich warunkach, zaś dla celów zewnętrznej kontroli trzeba być w stanie podać 

datę produkcji i czas przechowywania, co do tego eksperci nie mają wątpliwości. 

Część ekspertów, głównie z Wielkiej Brytanii, zaproponowała wprowadzenie osobnych kry-

teriów dla przechowywania kompostu/fermentatu poza zakładem. W ramach obecnego bry-

tyjskiego systemu end-of-waste gotowe komposty/fermentaty mogą być przechowane poza 

zakładem w ramach reżimu produktowego, nawet jeśli nie były przekazane następnemu 

właścicielowi. Główną zaletą tego podejścia jest to, że przechowywanie poza zakładem 

możliwe jest bez uzyskiwania kosztownych pozwoleń, jakie trzeba posiadać w przypadku 

przechowywania odpadów. Rozszerzenie tego systemu na UE może się okazać problema-

tyczne. Głównym powodem jest tu brak kontroli warunków przechowywania materiałów, 

które nie są już odpadami, a produktami. Można spodziewać się także komplikacji praw-

nych, ponieważ status end-of-waste związany jest z celami odzysku i recyklingu opisanymi 

w artykule 6(3) Ramowej Dyrektywy Odpadowej oraz artykule 2(6) decyzji komisji 

2011/753/EU. Jako taki, materiał może być uznany za odzyskany/przetworzony i może być 

przechowywany, chociaż nie ma żadnej gwarancji, że zostanie sprzedany czy użyty. Artykuł 

24 RDO dopuszcza także możliwość wyłączenia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w 

przypadku działań zmierzających do odzysku. Załącznik II RDO wymienia procesy biolo-

giczne, w tym kompostowanie, które są takimi właśnie działaniami. Dlatego odnośne wła-

dze mogą już teraz zdejmować z zakładów obowiązek posiadania (kosztownych) zezwoleń 

na przechowywanie kompostu/fermentatu (poza zakładem). Wydaje się więc, że warto za-

chować ten związek między statusem produktowym a transportem lub użyciem następują-

cym po okresie przechowywania u producenta. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-

proponować następujące kryteria dotyczące procesów i technik obróbki kompo-

stu/fermentatu: 
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Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Producent musi wykazać, że 

dla każdej partii kompo-

stu/fermentatu oraz dla 

wszystkich zawartych w niej 

materiałów zastosował odpo-

wiedni profil czasowo-

temperaturowy. 

 

W przypadku materiałów pod-

dawanych kompostowaniu i 

niezawierających produktów 

ubocznych pochodzenia zwie-

rzęcego innych niż zdefiniowa-

ne w punkcie 2. sekcji 2. roz-

działu III załącznika V regula-

cji (EU) nr 142/2011 dozwolone 

są trzy profile czasowo-

temperaturowe: 

 65° C lub więcej przez 

co najmniej 5 dni 

 60° C lub więcej przez 

co najmniej 7 dni 

 55° C lub więcej przez 

co najmniej 14 dni 

 

W przypadku fermentacji ana-

erobowej materiałów niezawie-

rających produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego in-

nych niż zdefiniowane w punk-

cie 2. sekcji 2. rozdziału III za-

łącznika V regulacji (EU) nr 

142/2011 dozwolone są następu-

jące profile czasowo-

temperaturowe: 

 Termofilowa fermentacja 

anaerobowa w temperaturze 

55° C w czasie przynajmniej 

24h oraz przy czasie retencji 

hydraulicznej co najmniej 20 

dni 

 Termofilowa fermentacja 

anaerobowa w temperaturze 

55° C z procesem obróbki 

obejmującym etap pasteryza-

cji (70°C, 1h) 

 Termofilowa fermentacja 

anaerobowa w temperaturze 

55° C i następujące po niej 

Oględnie mówiąc, kontrola 

ryzyka może funkcjonować 

na zasadzie dopuszczania 

szeregu alternatywnych 

profili czasowo-

temperaturowych zaadap-

towanych w istniejących 

standardach lub rozporzą-

dzeniach. Producent musi 

zastosować przynajmniej 

jeden profil zatwierdzony 

jako odpowiedni dla dane-

go typu procesu kompo-

stowania/fermentacji i 

sprecyzowanego w licen-

cji/zezwoleniu wydawa-

nych przez kompetentne 

władze. 

 

Należy upewnić się, że 

wszystkie materiały zosta-

ną umieszczone w odpo-

wiednich warunkach. W 

zależności od typu procesu 

może to wymagać stosow-

nego przewracania, dostaw 

tlenu, odpowiedniej ilości 

materiału strukturalnego, 

homogenizacji itp. 

Wymogi dla procesu, powszech-

ne w istniejących regulacjach i 

standardach, muszą dać gwaran-

cję, że procesy doprowadzą do 

wytworzenia kompostów i fer-

mentatów niestwarzających ry-

zyka higienicznego. 
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kompostowanie  zgodne z 

profilami czasowo-

temperaturowymi dla kom-

postów end-of-waste 

 Mezofilowa fermentacja ana-

erobowa w temperaturze 37-

40° C z procesem obróbki 

obejmującym etap pasteryza-

cji (70°C, 1h) 

 Mezofilowa fermentacja ana-

erobowa w temperaturze 37-

40° C i następujące po niej 

kompostowanie  zgodne z 

profilami czasowo-

temperaturowymi dla kom-

postów end-of-waste 

 

Producent może zastosować 

alternatywny profil czasowo-

temperaturowy, pod warun-

kiem wykazania jego równej 

lub lepszej efektywności higie-

nizacyjnej w porównaniu do 

profili opisanych powyżej oraz 

po uzyskaniu autoryzacji od 

kompetentnych władz w pań-

stwach członkowskich. 

 

Regulacja w sprawie produk-

tów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego powinna mieć peł-

ne zastosowanie w przypadku 

wszystkich kompostów lub 

fermentatów zawierających 

produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego (możliwe jest zła-

godzenie tego wymogu w prze-

pisach krajowych zgodnie z 

artykułem 15(2)(a)(ii) regulacji 

(EC) Nr 1069/2009 z zastrzeże-

niem, że materiały komposto-

we/przefermentowane będą 

umieszczane tylko na danym 

rynku krajowym). 

W celu zapobieżenia wzajem-

nemu zanieczyszczaniu należy 

zastosować się do następują-

cych zasad: 

 

Zakłady produkujące kompo-

Oprócz zapewnienia pra-

widłowych warunków w 

trakcie procesu komposto-

wania/fermentacji należy 

minimalizować możliwość 

wzajemnego zanieczysz-

Wzajemne zanieczyszczanie mo-

że sprawić, że starannie produ-

kowany produkt będzie miał pro-

blemy z uzyskaniem wymaganej 

jakości i/lub będzie stwarzał pro-

blem dla środowiska i zdrowia. 
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sty i fermentaty end-of-waste 

powinny uzyskać pozwolenie na 

przetwarzanie tylko zatwier-

dzonych materiałów zawierają-

cych się w proponowanym za-

kresie. 

 

Należy zapobiegać możliwości 

fizycznego kontaktu pomiędzy 

materiałami wejściowymi i 

produktem końcowym. 

czania. 

Komposty/fermentaty powinny 

być przechowywane w odpo-

wiednich warunkach, aby zmi-

nimalizować emisje gazów cie-

plarnianych, odorów bądź in-

nych związków mających nega-

tywny wpływ na środowisko 

i/lub zdrowie ludzi. 

Jeśli płynne materiały przefer-

mentowane nie są przechowy-

wane w warunkach aerobo-

wych, powinny być trzymane w 

zamkniętych pojemnikach lub 

zbiornikach. 

Właściwe warunki prze-

chowywania kompo-

stu/fermentatu powinny 

być w stanie nie dopuścić 

do wystąpienia niepożąda-

nych emisji z gotowych 

materiałów. 

Nieoptymalne warunki przecho-

wywania mogą prowadzić do 

wystąpienia emisji, które zmniej-

szają korzyści środowiskowe 

dobrze zarządzanej działalności 

związanej z kompostowa-

niem/fermentacją. 

 

4.7 Wymagania dotyczące dostarczania informacji 

Wymagania dotyczące dostarczania informacji stanowią element uzupełniający kryteria end-

of-waste. Kryteria muszą zminimalizować uciążliwość administracyjną poprzez rozpozna-

wanie, kiedy obecna praktyka jest kompetentna w dostarczaniu cennego materiału do recy-

klingu, respektowaniu istniejącego prawodawstwa i ochronie zdrowia oraz środowiska. 

 

Dostarczone informacje powinny także wykazywać, że kompost lub fermentat są adekwatną 

alternatywą dla podstawowych materiałów surowych. 

 

Informacje nie muszą dotyczyć tylko rzeczywistych poziomów tych parametrów, na które 

nałożono limity. Mogą one również obejmować deklarację dodatkowych parametrów zwią-

zanych ze zdatnością materiału do użytku, takich jak zawartość CaO, pH, wielkość ziarna, 

gęstość czy zawartość wody. 

Jeśli wspomniane wyżej parametry muszą być mierzone, kryteria zazwyczaj zawierają wy-

mogi dotyczące badania każdego z nich. Wymogi testowe mogą być ogólne, co daje pewien 

zakres dowolności w ramach wartości skrajnych lub, jeśli jest to stosowne, mogą być kon-

kretne i odnosić się np. do istniejących standardów testowych. 

 

Kryteria end-of-waste powinny być tak proste, jak to możliwe, bo to zapewni ich przejrzy-

stość oraz wpłynie na łatwiejszą komunikację i implementację. Aby tego dokonać, włączone 

parametry powinny stanowić absolutnie niezbędne minimum w pełni charakteryzujące kom-

pletność obróbki kompostu/fermentatu oraz zapewniające, że materiał będzie nadawał się do 

bezpiecznego użycia w różnych potencjalnych sektorach. 
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Mimo, że kompost i fermentat mają wiele cech wspólnych, deklarowane dla każdego z tych 

materiałów parametry muszą podkreślać różnice między nimi. 

 

Załącznik 10: "Możliwe parametry właściwości produktowych kompostu" oraz załącznik 

11: "Wstępna propozycja wymogów związanych z jakością produktu dla kompostu" opisują 

parametry produktu, których obowiązkowa deklaracja była przedmiotem rozmów w trakcie 

badania pilotażowego (IPTS, 2008) oraz w pierwszych konsultacjach TGR. Niektóre z tych 

parametrów nie znalazły się na ostatecznej liście, ponieważ nie były istotne w kontekście 

konkretnego materiału (np. wielkość ziarna dla fermentatu) lub warunków end-of-waste (np. 

rynek może wymagać różnych poziomów odpowiedzi roślin). 

 

Większość partnerów TGR zaproponowała, by parametry związane z jakością produktu 

nie były deklarowane oddzielnie, a zamiast tego, by w oświadczeniu zgodności znalazł się 

zapis, iż wszystkie kryteria end-of-waste zostały spełnione. Inni zauważyli jednak, że dane 

te potrzebne są w celu określenia zgodności z krajowymi przepisami w zakresie stosowania 

kompostu/fermentatu. Rozsądnie jest jednak założyć, że w państwach członkowskich posia-

dających takie przepisy nabywców znajdą tylko te produkty, które opatrzono szczegółowy-

mi informacjami. Niemniej jednak po Trzecich Warsztatach TGR poświęconych, między 

innymi, zwiększaniu wartości granicznych dla mikroskładników odżywczych Cu i Zn spo-

ra grupa partnerów poparła pomysł wykazywania stężeń obu tych pierwiastków, jeśli przy-

najmniej jeden przekroczy poziom progowy (100 ppm dla Cu i 400 ppm dla Zn). Dzięki 

temu kupujący lub użytkownicy będą mieli jasny obraz tego, jaką wartość odżywczą i na-

wozową ma dany kompost/fermentat. 

 

Zasugerowano także, by producent określał, czy zadeklarowana wartość parametru jest war-

tością typową określoną w oparciu o dane pomiarowe uzyskane w trakcie obowiązkowego 

cyklu badań okresowych, czy są to dane odnoszące się konkretnie dla danej partii. Panuje 

jednak przekonanie, że wartości podawane powinny być wartościami typowymi, ponieważ 

w praktyce analizowanie każdej wyprodukowanej partii nie będzie możliwe. 

 

Mimo, że poszczególne standardy krajowe określają nieco inne reguły użycia, każde badanie 

parametrów podlegających obowiązkowej deklaracji powinno być oparte o te same zasady 

pobierania próbek i analiz co w przypadku kryteriów dotyczących jakości produktu. 

Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy skorzystać ze standardów horyzontalnych 

(CEN TC 400), potem standardów CEN TC 223. Jeśli skorzystanie z nich nie jest możliwe, 

trzeba mieć w zapasie opcję alternatywną. Takie podejście przyczyni się do wyrównania 

zasad działania w UE. 

 

Część ekspertów chciałaby obowiązkowej deklaracji zawartości materii suchej, jako że spo-

ra grupa parametrów jest wyrażana na jej podstawie. Bez znajomości tego parametru po-

prawne użycie kompostu/fermentatu może być skomplikowane, zwłaszcza gdy trzeba speł-

nić wymogi prawne dotyczące maksymalnego wsadu substancji zanieczyszczających. Po-

nadto laboratoria analityczne i tak muszą określać zawartość materii suchej, gdyż inaczej nie 

mogą podać informacji o innych parametrach, które wyrażane są na tej podstawie i dlatego 

jego mierzona wartość powinna być łatwo dostępna. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-
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proponować następujące kryteria dotyczące dostarczania informacji na temat kompo-

stu: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

W przypadku umiesz-

czania kompostu na 

rynku deklaracja obej-

muje następujące pa-

rametry (właściwości 

produktu): 

 

Użyteczność w kontek-

ście funkcji ulepszania 

gleby: 

 Zawartość materii 

organicznej 

 Materia czynna al-

kalicznie (zawartość 

CaO) 

 

Użyteczność w kontek-

ście funkcji nawożenia: 

 Wartość odżywcza 

(N, P, K, Mg) 

 Zawartość mikro-

składników odżyw-

czych (Cu i Zn) w 

przypadku stężenia 

Cu>100 mg/kg s.m. 

lub stężenia ZN>400 

mg/kg s.m. 

 

Własności biologiczne: 

 Zawartość nasion 

zdolnych do wykieł-

kowania i diaspor 

roślinnych 

 

Ogólne własności mate-

riału: 

 gęstość nasypo-

wa/masa objętościo-

wa 

 Wielkość ziaren 

 Zawartość materii 

suchej 

 pH 

 przewodnictwo elek-

tryczne (zasolenie) 

 

Deklarowane parametry 

określają użyteczność 

kompostu oraz wpływ 

jego użycia na zdrowie i 

środowisko. 

Komposty mogą być używane jako pro-

dukty bezpieczne i użyteczne tylko wów-

czas, gdy ich istotne parametry podawane 

są do wiadomości użytkowników i odno-

śnych władz. Informacje te pomagają do-

stosować użycie do konkretnych wymo-

gów dotyczących aplikacji, także do lokal-

nych warunków oraz przepisów w sprawie 

używania kompostu (np. zapisów mówią-

cych o ochronie gleb na obszarach stoso-

wania kompostu). Adekwatna deklaracja 

własności materiału jest niezbędnym wa-

runkiem umieszczania kompostu na rynku 

i uchylenia jego statusu odpadowego. 
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Badanie tych parame-

trów powinno być opar-

te o te same zasady po-

bierania próbek i analiz 

co w przypadku kryte-

riów dotyczących jako-

ści produktu. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-

proponować następujące kryteria dotyczące dostarczania informacji na temat fermen-

tatu: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

W przypadku umiesz-

czania fermentatu na 

rynku deklaracja obej-

muje następujące pa-

rametry (właściwości 

produktu): 

 

Użyteczność w kontek-

ście funkcji ulepszania 

gleby: 

 Zawartość materii 

organicznej 

 Materia czynna al-

kalicznie (zawartość 

CaO) 

 

Użyteczność w kontek-

ście funkcji nawożenia: 

 Wartość odżywcza 

(N, P, K, Mg) 

 Zawartość mikro-

składników odżyw-

czych (Cu i Zn) w 

przypadku stężenia 

Cu>100 mg/kg s.m. 

lub stężenia ZN>400 

mg/kg s.m. 

 Zawartość S 

 Zawartość azotu 

mineralnego (NH4-

N, NO3-N) 

 

Ogólne własności mate-

riału: 

 Zawartość materii 

suchej lub wody 

Deklarowane parametry 

określają użyteczność 

fermentatu oraz wpływ 

jego użycia na zdrowie i 

środowisko. 

Fermentaty mogą być używane jako pro-

dukty bezpieczne i użyteczne tylko wów-

czas, gdy ich istotne parametry podawane 

są do wiadomości użytkowników i odno-

śnych władz. Informacje te pomagają do-

stosować użycie do konkretnych wymo-

gów dotyczących aplikacji, także do lokal-

nych warunków oraz przepisów w sprawie 

używania fermentatu (np. zapisów mówią-

cych o ochronie gleb na obszarach stoso-

wania fermentatu). Adekwatna deklaracja 

własności materiału jest niezbędnym wa-

runkiem umieszczania fermentatu na rynku 

i uchylenia jego statusu odpadowego. 
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 pH 

 przewodnictwo elek-

tryczne (zasolenie) 

 

Badanie tych parame-

trów powinno być opar-

te o te same zasady po-

bierania próbek i analiz 

co w przypadku kryte-

riów dotyczących jako-

ści produktu. 

 

Etykietowanie kompostu i materiału przefermentowanego pozwala konsumentowi oszaco-

wać dodatkowe własności materiału, które nie mogą zostać zdefiniowane w ograniczonym 

zestawie kryteriów jakości produktu. W niektórych przypadkach prawnym obowiązkiem 

jest, na przykład, określenie, czy kompost posiadający status end-of-waste nadaje się do 

użytku w rolnictwie organicznym lub w produkcji podłoży hodowlanych lub ulepszaczy 

gleby nagrodzonych unijną eko-etykietą. 

 

Większość partnerów popiera konieczność wydawania oświadczenia zgodności. 

 

 Z konsultacji TGR wynika również, że konieczne jest podawanie następujących in-

formacji: 

 Nazwa i adres producenta kompostu/fermentatu 

 Nazwa, adres elektroniczny i, jeśli to możliwe, logo i adres fizyczny zewnętrznej or-

ganizacji zapewniania jakości 

 Oznaczenie kompostu/fermentatu określające ogólny typ produktu (odnosi się to tak-

że do wymogów dotyczących kryteriów jakości produktu w zakresie wskazywania 

na obecność obornika i/lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 

 Kod partii lub równorzędne oznaczenie dla materiałów pochodzących z systemów 

produkcji ciągłej 

 Ilość (wyrażana jako objętość lub ciężar według uznania) 

 Parametry deklarowane na etykiecie 

 Oświadczenie zgodności z wymogami end-of-waste 

 Opis obszarów zastosowań, w których możliwe jest użycie kompostu/fermentatu 

oraz ograniczenia użycia 

 Zalecenia dotyczące poprawnego użycia 

 Odniesienie do wymogów regulacji w sprawie produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego tam, gdzie mają one zastosowanie 

 

Część partnerów wskazała na możliwe trudności przy określaniu kodu partii dla materiałów 

pochodzących z systemów produkcji ciągłej, takich jak fermentacja anaerobowa. Większość 

kupujących otrzymuje jednak określoną ilość materiału, np. jeden ładunek ciężarówki. W 

tym kontekście partia kodu musi być interpretowana jako kod identyfikacyjny pozwalający 

producentowi kompostu/fermentatu na określenie materiałów wejściowych i zastosowanych 

parametrów procesu dla danego materiału wyjściowego. 

 

Panuje zgodność co do tego, że rekomendacje dotyczące użycia produktu są bardzo uży-

teczne. Należy jednak rozróżnić pomiędzy ogólnymi zaleceniami odnośnie użytkowania a 
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kodami dobrych praktyk rolniczych z jednej i odniesieniami do regionalnych, krajowych i 

ogólnounijnych wymogów szczegółowych z drugiej strony. 

 

Partnerzy TGR twierdzą, że zamierzona redukcja ciężarów administracyjnych związanych 

ze statusem produktu może zostać zaprzepaszczona przez narzucenie ekstremalnych wymo-

gów dotyczących możliwości śledzenia kompostu/fermentatu otrzymujących status end-of-

waste. Wykrywalność powinna kończyć się na etapie, w którym bierze udział producent, co 

oznacza, że każdy bezpośredni kupujący lub użytkownik może powiązać kompost/fermentat 

z producentem, ale jednocześnie producent nie powinien mieć obowiązku śledzenia osta-

tecznego użycia produkowanych materiałów, chyba że taki wymóg narzucony jest przez 

regulację ABP EU 1069/2009. Tak czy inaczej, część partnerów popierała surowszy system 

wykrywalności zakładający pełną odpowiedzialność producenta. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-

proponować następujące kryteria dotyczące dostarczania informacji na temat fermen-

tatu i kompostu: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

 Przy umieszczaniu 

kompostu lub fer-

mentatu na rynku 

bądź w przypadku 

użytku własnego 

producent musi za-

deklarować co na-

stępuje: 

 

 Nazwę i adres pro-

ducenta kompo-

stu/fermentatu 

 Nazwę, adres elek-

troniczny i, jeśli to 

możliwe, logo i adres 

fizyczny zewnętrznej 

organizacji zapew-

niania jakości 

 Oznaczenie kompo-

stu/fermentatu okre-

ślające ogólny typ 

produktu (odnosi się 

to także do wymo-

gów dotyczących 

kryteriów jakości 

produktu w zakresie 

wskazywania na 

obecność obornika 

i/lub produktów 

ubocznych pocho-

dzenia zwierzęcego) 

Użycie kompo-

stu/fermentatu może zo-

stać zatwierdzone tylko 

wówczas, gdy istnieją 

stosowne przepisy bądź 

inne reguły zapewniające 

ochronę zdrowia i śro-

dowiska. Odpowiedniość 

takich zasad nie może 

być uzależniona od od-

padowego statusu kom-

postu/fermentatu. 

 

Warunkiem uzyskania statusu end-of-

waste jest zgodność z wymogami tech-

nicznymi w zakresie konkretnego zastoso-

wania oraz ze standardami dobrych prak-

tyk i przepisami prawa odnoszącymi się do 

produktów. 

 

Producent może zostać poproszony o okre-

ślenie norm prawnych, które regulują uży-

cie zgodne z przeznaczeniem rynkowym 

produktu. 
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 Kod partii lub rów-

norzędne oznaczenie 

dla materiałów po-

chodzących z syste-

mów produkcji cią-

głej 

 Ilość (wyrażana jako 

objętość lub ciężar 

według uznania) 

 Parametry wymaga-

ne do deklaracji na 

etykiecie 

 Oświadczenie zgod-

ności z unijnymi 

wymogami end-of-

waste  

 Opis obszarów za-

stosowań, w których 

możliwe jest użycie 

kompo-

stu/fermentatu oraz 

ograniczenia użycia 

 Zalecenia dotyczące 

poprawnego użycia 

 Odniesienie do wy-

mogów regulacji w 

sprawie produktów 

ubocznych pocho-

dzenia zwierzęcego 

tam, gdzie mają one 

zastosowanie (włą-

czywszy ogranicze-

nia dotyczące eks-

portu) 

Do produktu powinny 

zostać dołączone in-

strukcje bezpiecznego 

użycia oraz rekomenda-

cje dotyczące zastoso-

wania. 

 

Instrukcje powinny 

wskazywać na potrzebę 

zgodności ze wszystkimi 

przepisami prawa, stan-

dardami i dobrymi 

praktykami odnoszący-

mi się do rekomendo-

wanych użyć. 

Instrukcje i rekomenda-

cje mogą, na przykład, 

odnosić się do maksy-

malnych dawek i reko-

mendowanych ilości przy 

stosowaniu na gruntach 

rolnych. Rozrzucanie i 

wiązanie w glebie muszą 

zgadzać się z dobrymi 

praktykami rolniczymi. 

 

Regulacje krajowe i re-

gionalne mogą narzucać 

dodatkowe wymogi za-

leżnie od np. lokalnych 

warunków glebowych. 

Instrukcje dotyczące stosowania i reko-

mendacje pomagają ograniczać niewłaści-

we użycie kompostu/fermentatu i związane 

z nim ryzyko zdrowotne i środowiskowe. 

 

Odniesienia do wymogów prawnych i 

standardów użycia mają na celu wspieranie 

użytkowników w utrzymywaniu zgodności 

z prawem. 

 

Instrukcje wcale nie muszą być bardziej 

uciążliwe niż te, które wydaje się dla pro-

duktów pełniących te same funkcje, np. 

torfu czy nawozów. 
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Wykrywalność: Infor-

macje dostarczone 

pierwszemu kupujące-

mu lub użytkownikowi 

wraz z produktem po-

winny pozwolić na iden-

tyfikację producenta, 

partii lub daty produk-

cji oraz użytych mate-

riałów wejściowych. 

Wymogi wykrywalności 

nałożone przez regula-

cję ABP EU 1069/2009 

zachowują pełną waż-

ność tam, gdzie mają 

zastosowanie. 

Państwa członkowskie 

mogą wymagać od użyt-

kowników, by gromadzili 

dane dostarczone przez 

producentów kompo-

stu/fermentatu, aby moż-

liwe było wykrycia źró-

dła, gdy zajdzie taka po-

trzeba. 

W przypadku problemów związanych ze 

środowiskiem lub zdrowiem, które mogą 

potencjalnie wynikać z użycia kompo-

stu/fermentatu, w trakcie czynności wyja-

śniających przyczyny problemu konieczne 

jest okazanie dokumentów pozwalających 

na prześledzenie historii materiałów.  

 

4.8 Wymagania dotyczące procedur zapewniania jakości (zarządzania ja-

kością) 

Zapewnianie jakości jest ważnym elementem kryteriów end-of-waste, niezbędnym do zbu-

dowania zaufania klientów do produktów posiadających status end-of-waste. 

 

Kontrola na wejściu dla materiałów wejściowych, wymagane przetwarzanie i ocena zgodno-

ści z ostatecznymi wymogami jakości powinny być prowadzone zgodnie z dobrymi prakty-

kami przemysłowymi odnoszącymi się do procedur kontroli jakości. 

 

W tym kontekście, zapewnianie jakości potrzebne jest, by można było zbudować zaufanie 

do kontroli jakości kompostu/fermentatu prowadzonych przez ich producenta oraz poprawić 

wiarygodność kryteriów end-of-waste, których zadaniem jest odróżnianie partii spełniają-

cych kryteria end-of-waste od partii, które albo ich nie spełniają, albo nie zostały zgłoszone. 

Producent materiału, który zgłoszony został do uzyskania statusu end-of-waste musi zaim-

plementować i utrzymywać system zapewniania jakości, gdyż dzięki niemu będzie mógł 

wykazać zgodność ze wszystkimi kryteriami end-of-waste i użyć zgromadzonej dokumenta-

cji, kiedy materiał jest wysyłany. 

 

Zarówno ilościowe, jak i jakościowe kryteria end-of-waste, które odnoszą się do procedur 

kontroli jakości główny nacisk kładą na istnienie systemu zarządzania jakością, który zaj-

muje się przede wszystkim kluczowymi obszarami działalności oraz jakością produktu koń-

cowego zawsze wtedy, gdy konieczne jest wykazanie zgodności z kryteriami end-of-waste. 

 

Jedną z opcji demonstrowania zgodności jest implementacja i utrzymywanie uznanego na 

arenie międzynarodowej i niezależnie sprawdzonego systemu zarządzania jakością opartego 

na ISO 9001 lub schematu zapewniania jakości opartego na określonych zasadach, na przy-

kład tych opracowanych przez Europejską Sieć Kompostową ECN. Weryfikacja zewnętrzna 

jest ich obowiązkowym elementem, powinna ona oceniać, czy system zarządzania jakością 

jest efektywny i odpowiedni do celów wykazywania zgodności z kryteriami end-of-waste. 

 

Odpowiedni system zarządzania jakością kompostu/fermentatu powinien obejmować: 

 kontrolę wejściową materiałów wejściowych opartą o wąską definicję zakresu; 
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 monitorowanie i dokumentowanie procesów, by upewnić się, że będą miały stałą 

efektywność; 

 procedury monitorowania jakości produktu (w tym zewnętrzne pobieranie próbek i 

analizy), które dostosowane są do procesu i produktu zgodnie z dobrą praktyką; 

 okresowe obserwacje prowadzone przez podmiot zewnętrzny wraz z analizą kontroli 

jakości kompostu/fermentatu i inspekcjami dokonywanymi w kompostow-

niach/fermentowniach obejmującymi inspekcję dokumentacji; 

 certyfikacja zakładu do deklaracji i etykietowania materiałów wejściowych, charak-

terystyki produktu, typu produktu i producenta; 

 informacje dotyczące zgodności z regulacjami krajowymi, zapewnianiem jakości i 

standardami end-of-waste oraz wymogami narzuconymi przez kompetentne władze; 

 badania służące ocenie i ulepszaniu zakładowego systemu zarządzania jakością; 

 szkolenie pracowników. 

 

Kompetentne władze mogą zamówić zewnętrzny audyt zaimplementowanego systemu za-

rządzania jakością, by upewnić się, że system jest w stanie zapewnić zgodność z kryteria 

utraty statusu odpadu. 

 

Częstotliwość monitorowania każdego z parametrów powinna być określana przy uwzględ-

nieniu następujących czynników (informacje na ten temat znajdują się także w sekcji doty-

czącej badania jakości produktu i minimalnych wymogów w zakresie monitorowania): 

 przewidywaną zmienność, np. określaną na podstawie wyników uzyskanych w prze-

szłości; 

 nieodłączne ryzyko zmienności jakości odpadów użytych jako wsad w procesach 

odzyskiwania i dalszym przetwarzaniu; 

 wewnętrzną precyzję użytych metod monitorowania parametrów; i 

 bliskość rzeczywistych wyników do limitów zgodności z odnośnym warunkiem end-

of-waste. 

 

Częstotliwość monitorowania obejmuje ilość razy, którą parametr jest badany w danym 

okresie czasu uzależnioną od mocy przerobowej zakładu w taki sposób, by badana część 

materiału była reprezentatywna dla całości produkcji. Jeśli nie ma danych historycznych dla 

któregoś z istotnych parametrów, dobre praktyki monitorowania nakazują przeprowadzenie 

intensywnej kampanii monitorującej w ograniczonym czasie (np. mniej niż 12 miesięcy), 

aby scharakteryzować strumień materiałów i określić wahania sezonowe jego składu. Wyni-

ki tej wstępnej kampanii monitorującej staną się podstawą do zaplanowania odpowiedniej 

długoterminowej częstotliwości monitorowania. 

 

Ustalona częstotliwość monitorowania powinna następnie przełożyć się na statystyczną uf-

ność (często używa się 95% poziomu ufności) w ostatecznym zestawie wyników monitoro-

wania. Proces ustalania częstotliwości monitorowania powinien być udokumentowany w 

ramach ogólnego schematu zapewniania jakości i jako taki powinien być dostępny dla audy-

torów. Szczegóły weryfikacji, audytowania lub inspekcji schematu zapewniania jakości mo-

gą wynikać z różnych podejść stosowanych w poszczególnych krajach. 

 

Generalnie proponuje się, by opis częstotliwości i metod pobierania próbek był częścią 

schematu zapewniania jakości w zakładach produkcyjnych oraz by częstotliwość uwzględ-

niała minimalną ilość pobierania próbek narzuconą przez kryteria jakości end-of-waste oraz 

dostępne standardy horyzontalne i standardy CEN TC 223. Partnerzy wskazywali na to, jak 

ważna w schemacie zapewniania jakości jest rola wyraźnego określenia, jak należy postę-
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pować w przypadku analiz materiałów produkowanych w sposób nieciągły (takich jak fer-

mentat), przerw w produkcji i otrzymywania wyników analiz oraz jakie działania podejmo-

wać, gdy analizy wykażą, że zostały przekroczone wartości graniczne dla danego parametru. 

 

Z konsultacji TGR wynika, że w przypadku systemu zarządzania jakością kompostu part-

nerzy generalnie preferują system ENC-QAS. Odnośny system dla fermentatu jest obecnie 

rozwijany przez Europejską Sieć Kompostową, zaś partnerzy jako punkt odniesienia wska-

zywali systemy krajowe działające w niektórych państwach członkowskich. 

 

Partnerzy zgadzają się, że to niezależne podmioty powinny zajmować się weryfikacją sys-

temów zarządzania jakością obecnych w fermentowniach/kompostowniach. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-

proponować następujące kryteria dotyczące zarządzania jakością fermentatu i kompo-

stu: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Wymaga się, aby producenci 

kompostu/fermentatu posiadali 

system zarządzania jakością 

zgodny ze standardami dotyczą-

cymi zapewniania jakości, które 

zostały przez państwa członkow-

skie lub Wspólnotę uznane za od-

powiednie dla produkcji kompo-

stu/fermentatu. 

 

System powinien obejmować: 

 kontrolę wejściową materiałów 

wejściowych opartą o wąską de-

finicję zakresu; 

 monitorowanie i dokumentowa-

nie procesów, by upewnić się, że 

będą miały stałą efektywność 

(dokumentację należy przetrzy-

mywać przez 5 lat); 

 procedury monitorowania jakości 

produktu (w tym zewnętrzne po-

bieranie próbek i analizy), które 

dostosowane są do procesu i pro-

duktu zgodnie z dobrą praktyką; 

 okresowe obserwacje prowadzo-

ne przez podmiot zewnętrzny 

wraz z analizą kontroli jakości 

kompostu/fermentatu i inspek-

cjami dokonywanymi w kompo-

stowniach/fermentowniach obej-

mującymi inspekcję zakładowej 

dokumentacji; 

Uznane standardy zapew-

niania jakości kompostu i 

fermentatu zawarte są, na 

przykład, w brytyjskich 

dostępnych publicznie spe-

cyfikacjach BSI PAS 100 

(kompost) i 110 (fermentat) 

i niemieckim systemie za-

pewniania jakości BGK 

RAL. 

Poza standardami krajo-

wymi dostępny jest system 

zarządzania jakością kom-

postu stworzony przez Eu-

ropejską Sieć Kompostową, 

który zyskał już szerokie 

poparcie. ECN opracowuje 

obecnie podobny system 

dla fermentatu. 

Użytkownicy oraz organy, 

których zadaniem jest kontro-

la użycia kompo-

stu/fermentatu wymagają so-

lidnych gwarancji jakości. 

Zaufanie do jakości materiału 

jest warunkiem wstępnym dla 

pojawienia się stałego popytu 

rynkowego. Rzeczywiste wła-

sności produktu muszą zga-

dzać się co do joty z deklara-

cją. Należy zagwarantować, 

że w momencie umieszczania 

produktu na rynku spełnia on 

wszystkie minimalne wymogi 

jakościowe, a także wymogi 

dotyczące materiałów wej-

ściowych i procesów. 
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 certyfikacja zakładu do deklara-

cji i etykietowania materiałów 

wejściowych, charakterystyki 

produktu, typu produktu i pro-

ducenta; 

 informacje dotyczące zgodności z 

regulacjami krajowymi, zapew-

nianiem jakości i standardami 

end-of-waste oraz wymogami na-

rzuconymi przez kompetentne 

władze; 

 badania służące ocenie i ulepsza-

niu zakładowego systemu zarzą-

dzania jakością; 

 szkolenie pracowników. 

System zapewniania jakości jest 

audytowany zewnętrznie przez 

kompetentne władze lub przez 

organizacje zapewniania jakości 

uznane przez władze państwa 

członkowskiego. 

 Jakość produktu będzie ak-

ceptowana tylko wówczas, 

gdy system zapewniania jako-

ści będzie podlegał inspekcji 

dokonywanej przez władze 

bądź oficjalnie uznawaną or-

ganizację zewnętrzną. 

 

4.9 Stosowanie kryteriów end-of-waste 

Przy stosowaniu kryteriów end-of-waste wyłożonych powyżej zrozumiałe jest, że partia 

kompostu/fermentatu przestaje być odpadem, gdy producent uzyska certyfikaty poświadcza-

jące spełnienie wszystkich kryteriów end-of-waste. 

 

Przyjmuje się, że kompost/fermentat, który przestał być odpadem, może się nim na powrót 

stać, jeśli zostanie odrzucony bądź użyty niezgodnie z przeznaczeniem i wówczas ponownie 

podlega prawu odpadowemu. Taka interpretacja nie musi być dosłownie ujęta w kryteriach 

end-of-waste, ponieważ że jest domyślna. 

 

Zaproponowano, by obowiązywanie end-of-waste zostało przez producenta lub importera 

przenoszone na oświadczenie zgodności, które producent bądź importer winni wydawać dla 

każdej partii kompostu/fermentatu. Większość partnerów TGR głosowała za systemem, w 

którym producent przekazuje oświadczenie zgodności następnemu właścicielowi partii. 

Obie strony powinny zachować kopię oświadczenia zgodności przez określony czas (np. 

przez rok po wydaniu) w celu okazania odnośnym władzom na żądanie. Oświadczenie 

zgodności może mieć formę dokumentu elektronicznego. Część partnerów popiera bardziej 

wymagający system, który wiąże się z pełną wykrywalnością i odpowiedzialnością produ-

centa. Inni wybierają system, w którym oświadczenie zgodności może być wydane tylko 

przez organizację zapewniania jakości lub kompetentne władze, a nie bezpośrednio przez 

producenta. 

 

Z konsultacji wynika, że większość partnerów nie popiera żądania, w myśl którego kompost 

end-of-waste miałby tracić ten status, gdy nie jest umieszczany na rynku. Może się tak stać z 

kilku ważnych powodów, takich jak bezpośrednie użycie produktu przez producenta (np. 

w przypadku kompostu produkowanego w gospodarstwie rolnym i używanym na własnych 
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polach rolnika). Producenci kompostu lub fermentatu używający swoich własnych materia-

łów wciąż mogą chcieć uzyskać status end-of-waste, jako że potwierdza on jakość ich pro-

cesów i materiałów. 

 

Eksperci rozmawiali także na temat dopuszczalnego czasu przechowywania produktów 

końcowych, jedni proponowali, by czas ten był krótszy, co zagwarantuje możliwość ich 

umieszczenia na rynku, inni zaś, by czas ten był dłuższy bądź nieokreślony. Część eksper-

tów zaproponowała, by czas przechowywania uzależniony był od naturalnego (rolniczego) 

cyklu, w którym produkt jest zwykle używany. Aby nie dopuścić do zbyt długiego przecho-

wywania, wszelkie ograniczenia czasu przechowywania powinny być kalkulowane na pod-

stawie czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia procesu produkcji, a nie jego zakończenia. Pozwo-

li to uniknąć dyskusji, czy dojrzewanie przechowywanych materiałów jest częścią cyklu 

produkcyjnego, czy nie. Oczywiście, komposty/fermentaty, które są przechowywane zbyt 

długo, by mogły uzyskać status end-of-waste, mogą zostać użyte ponownie jako materiały 

wejściowe  w nowym procesie kompostowania/fermentacji, podlegając ogólnym warunkom 

dotyczącym materiałów wejściowych. 

Jeśli kompost/fermentat jest mieszany bądź łączony z innym materiałem przed umieszcze-

niem na rynku, kryteria jakości produktu powinny obowiązywać kompost/fermentat w stanie 

przed zmieszaniem/połączeniem. Osiąganie zgodności z wartościami granicznymi istotnymi 

w kontekście jakości produktu poprzez rozcieńczanie z innymi materiałami powinno być 

zakazane. 

 

Wstępne propozycje dotyczące obowiązku informowania władz krajowych zawarte w 

pierwszym dokumencie roboczym nie zyskały aprobaty, ponieważ obawiano się, że taki 

obowiązek może zaprzepaścić zalety wynikające ze statusu produktowego w porównaniu ze 

statusem odpadowym. Większość ekspertów TGR uważa, że sztywne kryteria end-of-waste 

powinny być gwarantem ochrony środowiskowej, a odpowiedzialność producencka powinna 

kończyć się na bramie zakładu.  

 

Wielu partnerów TGR sugerowało, że wszystkie komposty/fermentaty end-of-waste impor-

towane spoza UE - wytworzone z jakichkolwiek materiałów, które obejmują kontrolowane 

odpady biodegradowalne - powinny być niezależnie badane pod kątem zgodności z unijny-

mi kryteriami end-of-waste przez organizację zapewniania jakości akredytowaną w UE. 

 

Na podstawie rozmów prowadzonych w trakcie trzech warsztatów w Sewilli, a także biorąc 

pod uwagę dane zewnętrzne i podzielone opinie partnerów omówione powyżej, można za-

proponować następujące elementy związane ze stosowaniem kryteriów end-of-waste 

dla kompostu i fermentatu: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Kompost/fermentat przestają być 

odpadem pod warunkiem speł-

nienia wszystkich kryteriów utra-

ty statusu odpadu, kiedy są uży-

wane przez producenta lub w 

momencie przekazania ich na-

stępnemu właścicielowi i kiedy 

dołączono do nich oświadczenie 

zgodności. 

Materiały komposto-

 Kryteria end-of-waste są sfor-

mułowane tak, by zgodne kom-

posty/fermentaty mogły być 

przechowywane i dowolnie 

sprzedawane jako produkty w 

momencie, kiedy producent 

umieszcza je na rynku. Korzy-

ści kryteriów end-of-waste mo-

gą  być odczuwane wtedy, gdy 

użytkownicy kompo-
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we/przefermentowane, które nie 

zostały użyte przez producenta 

lub przekazane następnemu wła-

ścicielowi w okresie do 18 miesię-

cy od rozpoczęcia procesu ich 

produkcji zostają uznane za nie-

nadające się do uzyskania statusu 

end-of-waste.  

stu/fermentatu nie są związani 

przepisami prawa odpadowego 

(co oznacza, na przykład, że 

rolnicy oraz architekci krajo-

brazu używający zgodnych 

kompostów/fermentatów, ani 

też wytwórcy podłoży hodow-

lanych, którzy używają kompo-

stu /fermentatu jako komponen-

tów nie muszą ubiegać się o 

pozwolenia na użycie odpa-

dów). Użytkownicy mają jed-

nak obowiązek używać produkt 

zgodnie z przeznaczeniem i 

zgodnie z innymi istniejącymi 

przepisami i standardami odno-

szącymi się do kompostu. 

Materiały komposto-

we/przefermentowane powinny 

być używane w rozsądnym 

czasie po ich wyprodukowaniu, 

żeby zapobiec zmianom w ma-

teriale i utracie jego jakości. 

Jeśli kompost/fermentat jest mie-

szany bądź łączony z innym mate-

riałem przed umieszczeniem na 

rynku, kryteria jakości produktu 

powinny obowiązywać kom-

post/fermentat w stanie przed 

zmieszaniem/połączeniem. 

 Osiąganie zgodności z warto-

ściami granicznymi istotnymi 

w kontekście jakości produktu 

poprzez rozcieńczanie z innymi 

materiałami powinno być zaka-

zane. 

 

5 Oddziaływania 
Stworzenie kryteriów end-of-waste, jak się przewiduje, wesprze rynki recyklingu poprzez 

zapewnienie prawnej stabilności, równych zasad działania, a także usunięcie niepotrzebnych 

ciężarów administracyjnych. Niniejsza sekcja przedstawia kluczowe problemy środowisko-

we, rynkowe i prawne związane z implementacją kryteriów end-of-waste. Rozdział ten opie-

ra się na zaproponowanym zakresie w wariancie 3 (patrz sekcja 4.1.4). 

 

5.1 Oddziaływania zdrowotne i środowiskowe 

Z rozdziału 2.8 wynika, że kwestie zdrowotne i środowiskowe związane z kompostowaniem 

i fermentowanie, jakimi należy zarządzać, można podzielić na trzy główne grupy: 

 

1. Zmiany klimatyczne spowodowane emisjami metanu w trakcie procesów kompostowania 

i fermentacji, obróbki wstępnej i przechowywania 
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2. Lokalne oddziaływania zdrowotne i środowiskowe występujące na terenie kompostow-

ni/fermentowni i w ich pobliżu (związane z odorem, emisjami gazowymi i patogenami w 

bioaerozolach) 

 

3. Ochrona gleb, środowiska i zdrowia podczas używania kompostu/fermentatu, zwłaszcza 

przy stosowaniu materiału na gruncie 

 

Proponowane kryteria end-of-waste dotyczą dwóch pierwszych grup tylko pośrednio, po-

nieważ nie implikują, ani nie zmieniają sytuacji prawnej w trakcie kompostowania lub fer-

mentacji. Kompostowanie i fermentacja materiałów odpadowych zawsze muszą być widzia-

ne jako przetwarzanie odpadów i jako takie podlegają kontroli wynikającej z prawa odpa-

dowego. 

 

Pośrednim, pozytywnym efektem działania kryteriów end-of-waste jest to, że wymóg 

wdrożenia systemu zarządzania jakością wpłynie pozytywnie także na zarządzanie procesem 

w zakresie oddziaływań środowiskowych. Co więcej, kryteria end-of-waste wywołują zmia-

ny w mocy kompostowania i fermentacji oraz wpływają na ilość produkowanego kompo-

stu/fermentatu, co także przekłada się na odnośne wpływy środowiskowe związane z pro-

dukcją kompostu/fermentatu oraz alternatywnych metod obróbki odpadów. Można się spo-

dziewać, że rozjaśnianie sytuacji prawnej producentów kompostu/fermentatu, władz i ryn-

ków zwiększy podaż omawianych materiałów. Jednocześnie, wprowadzenie sztywnych li-

mitów dotyczących (nie)organicznych substancji zanieczyszczających oraz narzucanie wy-

mogów dotyczących materiałów wejściowych zwiększy poziom zaufania do produktu, a co 

za tym idzie, zwiększy popyt i w ten sposób ulepszacze gleby i nawozy zostaną zastąpione 

przez bardziej ekologiczne materiały. 

 

Rozmiar tych niebezpośrednich efektów i ich ogólny bilans (pozytywny bądź negatywny) 

nie mogą być zmierzone. Tak czy inaczej, pośrednie skutki wprowadzenia end-of-waste nie 

będą czynnikiem decydującym dla kompostowni/fermentowni, których działalność wpływa 

na środowisko. Znacznie ważniejszym krokiem rozwojowym jest w tym sensie objęcie 

kompostowni i fermentowni zakresem dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych
53

. Dy-

rektywa obejmuje kompostownie o mocy większej niż 75 ton dziennie, a także zakłady fer-

mentacji anaerobowej o dziennej mocy wynoszącej przynajmniej 100 ton. 

Trzecia grupa oddziaływań zdrowotnych i środowiskowych znajduje się już jednak w bez-

pośrednim zasięgu kryteriów end-of-waste, ponieważ w większości przypadków zmienią 

one przepisowe kontrole odnoszące się do użycia kompostu, jak również wpłyną na jakość 

produkowanego i używanego kompostu. 

Proponowane kryteria end-of-waste zaprojektowane są tak, by całkowicie wykluczyć nieto-

lerowane oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Kryteria obejmują minimalne wy-

mogi jakościowe dla kompostu i fermentatu w zakresie sanityzacji, nieczystości i zawartości 

niebezpiecznych substancji. Postulują one także, by kompost i fermentat mogły tracić status 

odpadu tylko przy umieszczaniu na rynku, który ma dostęp do stosownych regulacji doty-

czących ich użycia gwarantujących odpowiedni poziom ochrony środowiskowej i zdrowot-

nej. Istnieje pewna możliwość wystąpienia relatywnych zmian oddziaływań środowisko-

wych jeśli porówna się scenariusz "braku działania" ze scenariuszem, w którym używa się 

proponowane kryteria end-of-waste. Nie powinno się badać tu, jakie są potencjalne nieko-

                                                           
53

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY 2010/75/UE z dnia 24  listopada 2010  r. w 

sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i  ich kontrola) (OJ L 334 

17.12.2010, s. 17) 
 



200 
  

rzystne oddziaływania środowiskowe użycia kompostu i fermentatu, lecz jaki jest wpływ 

znoszenia statusu odpadowego tych materiałów i przenoszenia ich w sferę obowiązywania 

różnorodnych przepisów prawnych. 

Tego typu względne zmiany, tj. marginalne oddziaływania środowiskowe, są w tym roz-

dziale poddawane ocenie. 

 

5.1.1 Średnia zawartość substancji niebezpiecznych w kompoście i fermentacie 

Stężenia substancji niebezpiecznych są użytecznym wskaźnikiem zastępczym dla potencjal-

nych ogólnych wpływów środowiskowych związanych z użyciem kompostu i fermentatu, 

ponieważ większe korzyści można uzyskać z kompostu i fermentatu użytych przy nawet 

tych samych potencjalnych negatywnych oddziaływaniach toksykologicznych i ekotoksyko-

logicznych, gdy poziomy stężeń substancji niebezpiecznych są obniżone. 

 

Ogólny środowiskowy wpływ użycia kompostu i fermentatu uzależniony jest od bilansu 

poszczególnych wpływów pozytywnych i negatywnych. Funkcjonowanie kompostu jako 

ulepszacza gleby, na przykład, może mieć wpływ pozytywny, bo zmniejsza erozję gleby i 

usprawnia jej retencję wodną. Głównym aspektem negatywnym jest możliwość oddziały-

wania toksykologicznego i ekotoksykologicznego spowodowanego zawartością substancji 

niebezpiecznych (głównie metali ciężkich i organicznych substancji zanieczyszczających). 

Nie jest wykonalne ilościowe porównanie pozytywnych i negatywnych wpływów użycia 

kompostu i fermentatu w różnych scenariuszach (z i bez kryteriów end-of-waste). Można 

jednak ocenić, czy kryteria utraty statusu odpadu mogą doprowadzić do zmiany średnich 

stężeń substancji niebezpiecznych w kompoście i fermentacie użytych i produkowanych w 

danym kraju. 

 

Patrząc na tabelę 19 zamieszczoną w załączniku 11: " Wstępna propozycja wymogów doty-

czących jakości produktu dla kompostu" można wywnioskować, że w większości krajów 

kryteria end-of-waste wiązałyby się z wprowadzeniem nowych standardów jakości w pro-

dukcji kompostu, które są nieco surowsze niż standardy stosowane obecnie. To samo doty-

czy standardów dla fermentatu. Spodziewane jest dzięki temu zmniejszenie średnich stężeń 

substancji niebezpiecznych, w szczególności metali ciężkich, w kompoście i fermentacie. 

Efektywne rozluźnienie standardów jakości dotyczących dopuszczalnych stężeń substancji 

niebezpiecznych może mieć miejsce wyłącznie w Holandii. Mogłoby to teoretycznie otwo-

rzyć drogę do tolerowania wyższych stężeń substancji niebezpiecznych w produkcji kompo-

stu przeznaczonego na eksport. Jako że ilościowe ograniczenia użycia kompostu w Holandii 

regulowane są przez prawo nawozowe i są niezależne od statusu odpadowego, kryteria end-

of-waste nie powinny modyfikować zawartości substancji niebezpiecznych w kompoście 

używanym w tym kraju. Podobny scenariusz jest możliwy także w Danii, gdzie obecne po-

ziomy wynoszą 0,8 mg/kg dla Cd i Hg i są one surowsze niż limity nałożone przez unijną 

ekoetykietę. 

 

W przypadku zanieczyszczeń organicznych efekt wprowadzenia obowiązkowych wymogów 

w zakresie pomiarów tych substancji będzie różny w poszczególnych państwach członkow-

skich. Niektóre z nich posiadają już podobne wymogi albo dla wszystkich kompostów, albo 

dla poszczególnych ich typów (np. dla kompostu z osadów ściekowych). Pozostałe państwa 

członkowskie nie wprowadziły takich wymogów, gdyż zakładają, że, na przykład, zbiórka 

selektywna nie doprowadzi do wystąpienia skażenia substancjami organicznymi, ponieważ z 

prowadzonych wcześniej kampanii pomiarowych wynika, że poziomy stężeń zanieczysz-

czeń organicznych w takich kompostach są niskie i/lub zakładają, że kanały zbytu jakimi 
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podążają materiały zanieczyszczone nie wiążą się z niedopuszczalnym ryzykiem dla 

wszystkich możliwych receptorów. Kampania próbkowania i analiz JRC pokazała, że mate-

riały kompostowe/przefermentowane oparte na zbiórce selektywnej mogą istotnie zawierać 

niskie poziomy zanieczyszczeń organicznych, ale sama zbiórka selektywna nie jest wystar-

czającą barierą uniemożliwiającą występowanie tych substancji. Kraje i regiony, w których 

zbiórka selektywna dopiero zaczyna funkcjonować mogą mieć problemy z utrzymaniem 

niskich poziomów organicznych substancji zanieczyszczających, ponieważ wprowadzanie i 

komunikowanie konceptu dobrej separacji źródłowej materiałów biodegradowalnych od 

niepożądanych materiałów wejściowych jest bardzo trudne. Co więcej, dane uzyskane z 

literatury zaprezentowane w rozdziale 3 sugerują, że wysokie stężenia PAH w materiałach 

kompostowych/przefermentowanych mogą być związane z pochodzeniem materiałów wej-

ściowych ze stref charakteryzujących się dużą depozycją atmosferyczną, np. z obszarów, na 

których występuje duże natężenie ruchu (Brändli i in., 2007a). Uważa się więc, że wprowa-

dzenie wymogów dotyczących zanieczyszczeń organicznych pomoże gwarantować jakość 

kompostu/fermentatu niezależnie od rynku, na którym materiały end-of-waste są sprzeda-

wane. 

5.1.2 Przepływ substancji niebezpiecznych do gleby 

Innym sposobem na porównanie środowiskowego wpływu użycia kompostu z i bez stoso-

wania kryteriów end-of-waste jest przyjrzenie się związanemu z użyciem kompostu i fer-

mentatu przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do gleby. Przepływ tych substancji 

wskazuje na skalę i potencjał ekotoksycznych i toksykologicznych wpływów użycia kompo-

stu i fermentatu. Zależą one od łącznych efektów zmian stężeń i ilości stosowanego kompo-

stu i fermentatu. 

 

Podczas gdy średnie stężenia raczej wzrosną, jak pokazano powyżej, trudno jest przewi-

dzieć, jak ilość używanego kompostu i fermentatu (zarówno zgodnych, jak i niezgodnych z 

kryteriami end-of-waste) zmieni się po wprowadzeniu kryteriów end-of-waste. Nie można 

więc wyciągnąć żadnych ogólnych wniosków w tym zakresie. Można jednak założyć, że 

przepływ substancji niebezpiecznych zwiększy się w pewnych rejonach, w których jakość 

używanych kompostów i fermentatów jest mniej więcej taka sama przy zastosowaniu kryte-

riów end-of-waste i bez nich, a w związku ze zwiększoną dostępnością materiały te będą 

używane w większych ilościach. Jako że kryteria end-of-waste obejmują także minimalne 

wymogi jakościowe dla kompostu i fermentatu oraz wymagają, by użycie było dostosowane 

do warunków lokalnych, można spodziewać się, że ogólny bilans środowiskowy zwiększo-

nego użycia kompostu i fermentatu i tak będzie pozytywny. 

 

5.1.3 Ryzyko związane z niewłaściwym użyciem kompostu lub fermentatu 

Trzeci aspekt oceny obejmuje ryzyko wpływów środowiskowych (ich prawdopodobieństwo 

i rozmiar) płynące z niewłaściwego użycia kompostu lub fermentatu (niezgodnie z opisanym 

przeznaczeniem lub bez zachowania ograniczeń ilościowych). Ryzyko to może się zmienić 

w momencie, gdy kryteria end-of-waste prowadzą do powstania nowej sytuacji rynkowej 

(zmiany podaży i popytu kompostu i fermentatu) i wpływają na prawne narzędzia kontrolne 

mające zastosowanie w przypadku sprzedaży i użycia kompostu i fermentatu. 

Lokalnie ryzyko związane z niewłaściwym użyciem może się zwiększyć, jeśli przez wpro-

wadzenie kryteriów end-of-waste dojdzie do nadwyżek podaży spowodowanych ułatwie-

niem importu, z którym rynek nie jest sobie efektywnie poradzić. Ta teoretyczna możliwość 

wydaje się być najbardziej istotna dla krajów będących głównymi producentami kompostu i 

fermentatu oraz dla tych obszarów, które mają małe doświadczenie związane z użyciem 
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kompostu. Limity substancji zanieczyszczających zawarte w kryteriach end-of-waste wy-

znaczono na poziomie, który sprawi, że potencjalne wpływy środowiskowe będą małe, 

nawet w przypadku niewłaściwego użycia. Narzędziem uzupełniającym kryteria end-of-

waste mogą być stosowane w niektórych krajach działania monitorujące przepływ kompostu 

i fermentatu (np. rejestracja i analiza danych kompostów umieszczanych na rynku) mające 

na celu wykrywanie i zarządzanie możliwymi sytuacjami nadmiernej podaży. 

 

Można wreszcie założyć, że wymóg minimalnej stabilności dla kompostów i fermentatów 

end-of-waste doprowadzi do redukcji niekontrolowanych emisji związanych z przecho-

wywaniem, transportem i stosowaniem. 

 

5.1.4 Wnioski 

Podsumowując, ogólne spodziewane oddziaływania środowiskowe związane z użyciem 

kompostu i fermentatu w scenariuszu end-of-waste będą bardziej pozytywne lub co naj-

mniej neutralne w porównaniu do scenariusza "braku działania" zarówno na poziomie UE, 

jak i poszczególnych państw członkowskich. Teoretycznie istnieje możliwość mniej ko-

rzystnego bilansu na poziomie lokalnym na niektórych obszarach, ale stosuje się tam odpo-

wiednie metody wykrywania i przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom. 

 

Istnienie i wzmocnienie adekwatnych reguł użycia kompostu i fermentatu jest ważnym 

czynnikiem wspierającym pozytywny bilans środowiskowy kryteriów end-of-waste, zwłasz-

cza w tych krajach, gdzie kompostowanie i/lub fermentacja nie są jeszcze powszechnymi 

praktykami. 

 

5.2 Oddziaływania ekonomiczne 

5.2.1 Koszty produkcji kompostu i fermentatu 

Koszty związane z niezbędną adaptacją procesu 

 

Zaprezentowane w rozdziale 3 dane analityczne dotyczące zanieczyszczeń 

(nie)organicznych i fizycznych wykazały, że większość kompostów i fermentatów produ-

kowanych z wsadów segregowanych z łatwością spełni kryteria end-of-waste. Sprawdza się 

to szczególnie w tych zakładach, które funkcjonują już w ramach krajowych systemów end-

of-waste bądź podobnych systemów dla produktów. Zakłady poniosą albo bardzo małe 

koszty związane z adaptacją procesów, albo nie poniosą ich wcale. Tak czy inaczej, zarząd-

cy kompostowni/fermentowni powinni zwracać baczną uwagę na to, aby do produkcji nie 

dopuścić zanieczyszczonych materiałów wejściowych (ścinki z poboczy dróg o dużym natę-

żeniu ruchu, odpady biopojemnikowe zawierające niezatwierdzone materiały itp.), aby nie 

narażać swoich produktów na utratę statusu end-of-waste. 

 

Sporadyczne przekroczenia wartości granicznych związanych z parametrem jakości omó-

wione w rozdziale 3 można częstokroć powiązać ze specyfiką regionalną (naturalne stężenia 

tła lub skażenie w przeszłości). W innych przypadkach, na przykład w przypadku fermenta-

tu zawierającego obornik, użyty materiał wejściowy był czynnikiem krytycznym. Dlatego 

dzięki ścisłej selekcji materiałów wejściowych producenci kompostu i fermentatu po-

winni być w stanie spełniać unijne kryteria jakościowe end-of-waste bez wprowadzania 

dużych zmian do procesów. W rezultacie niektóre koszty mogą zostać przerzucone na do-

stawców materiałów wejściowych. Przykładem są tutaj opłaty wejściowe, które uzależnione 
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są od jakości materiału wejściowego (potwierdzanej wynikami analiz) lub schemat opłat 

proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów ("pay-as-you-throw"), które przekładają 

się na większe i czystsze frakcje bioodpadów dostarczane do kompostowni i fermentowni 

(DG ENV, 2012). Ale i sami dostawcy materiałów wejściowych będą mieli możliwość ob-

niżenia kosztów. Dla przykładu, uważa się, że już u źródła można podjąć stosunkowo proste 

działania, które zwiększą efektywność poboru Cu i Zn przez żywy inwentarz i zmniejszą 

stopę straty tych pierwiastków, co poskutkuje znaczną redukcją zawartości Cu i Zn w obor-

niku i obniży opłaty wejściowe płacone za ten surowiec. 

Kampania próbkowania i analiz JRC oraz źródła danych wskazują także, że niektóre techno-

logie ułatwiają spełnianie wszystkich proponowanych wymogów dotyczących jakości pro-

duktu. Znakomita większość dostępnych obecnie materiałów MBT nie nadawała się do pro-

dukcji materiałów spełniających proponowane unijne kryteria end-of-waste w zakresie za-

nieczyszczeń fizycznych, który to problem praktycznie nie istnieje w przypadku próbek 

kompostu produkowanego z materiałów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Poprzez wy-

kluczenie technologii MBT z zakresu end-of-waste w UE istniejące instalacje MBT nie mu-

szą nagle ponosić dużych kosztów inwestycyjnych, żeby utrzymać status end-of-waste, któ-

ry ich produkty posiadają obecnie na poziomie krajowym. W ramach tej propozycji instala-

cje mogą kontynuować działanie, podlegając krajowym zasadom utraty statusu odpadu, a 

inwestycje obliczone na poprawę jakości produktu mogą zostać rozłożone w czasie. To sa-

mo dotyczy materiałów opartych na osadach ściekowych, które z kolei w większości nie 

spełniają kryteriów end-of-waste związanych z metalami ciężkimi. 

 

Trudno jest oszacować, jak rozłożą się koszty dla producentów materiałów komposto-

wych/przefermentowanych zgodnych z end-of-waste, ale jasne jest, że instalacje, które ko-

rzystają z materiałów wejściowych o niskim skażeniu źródłowym odniosą znaczne korzyści 

ekonomiczne ze zmniejszania lub eliminowania dalszych kosztów związanych ze zwiększo-

ną częstotliwością badań analitycznych oraz opłat uiszczanych za niezgodne materiały 

uznane za odpady. 

 

Koszty zapewniania jakości 

 

Największy udział w kosztach związanych z kryteriami end-of-waste w produkcji kompostu 

i fermentatu ma zapewnianie jakości w przypadku kompostowni i fermentowni, w których 

wymagane jest jej ulepszenie. ORBIT/ECN (2008) stworzyła przegląd kosztów zapewniania 

jakości kompostu zgodnie z naczelnymi schematami używanymi obecnie w różnych krajach. 

Tabela 16 pokazuje, że koszty zapewniania jakości są uzależnione w głównej mierze przez 

wielkość zakładu i mieszczą się w przedziale od mniej niż 0,08 euro/tonę wsadu do ponad 3 

euro/tonę wsadu. Biorąc pod uwagę typowy stosunek ilości materiałów wsadowych do ilości 

uzyskiwanego z nich kompostu, koszt za tonę wyprodukowanego kompostu wzrośnie mniej 

więcej dwukrotnie. Koszty zapewniania jakości przedstawione w tabeli 16 odzwierciedlają 

wydatki zewnętrzne ponoszone na procedurę odnawiania certyfikatów lub znaków jakości w 

trakcie nieprzerwanej działalności zakładów. W początkowym okresie kandydowania i oce-

ny (pierwszy rok lub dwa lata "rozpoznawcze") koszty są znacząco wyższe z powodu pierw-

szej ewaluacji zakładu i większej częstotliwości badań. Dodatkowe koszty wywołane są 

przez wewnętrzne wymogi dotyczące pracowników zajmujących się systemem zarządzania 

jakości. 

 

Całkowity koszt produkcji kompostu w kompostowni korzystającej z najlepszych praktyk o 

20 000 ton mocy oszacowano na 45 euro/tonę wsadu (Eunomia, 2002). W porównaniu z 

typowymi, przedstawionymi w tabeli 16 kosztami zapewniania jakości w zakładzie tych 
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rozmiarów widać, że koszt zewnętrznego zapewniania jakości stanowi mniej niż 1% całko-

witych kosztów produkcji. 

 

Przy otwartym kompostowaniu pryzmowym koszt może spaść poniżej 20 euro/tonę. W tego 

typu kompostowni przerób jest zwykle dużo mniejszy i, w przypadku 500 ton rocznego 

wsadu, zapewnianie jakości może stanowić nawet 15% kosztów całkowitych. 

 

Mimo że dla fermentacji dostępnych jest mniej szczegółowych danych dotyczących syste-

mów zapewniania jakości, można założyć, że skala kosztów będzie kształtować się na tym 

samym poziomie co w przypadku kompostowania, zakładając, że używane są te same pro-

cesy, a analizy obejmują podobne parametry. W porównaniu do kosztów produkcji fermen-

tatu (30-80 euro/tonę wsadu), procent kosztów zapewniania jakości w całkowitych kosztach 

produkcji jest podobny do tego, jaki występuje w kompostowaniu. 

 

Wiele kompostowni i fermentowni wdrożyło już jednak odpowiednie systemy zapewniania 

jakości (przynajmniej jedna piąta wszystkich kompostowni w UE), a większość pozostałych 

prowadzi regularne badania w zakresie zgodności, a więc nie wszystkie koszty zapewniania 

jakości związane w unijnym systemem end-of-waste będą stanowić dodatkowy ciężar. 

 

Tabela 16: Kompost zapewniania jakości kompostu w wybranych krajach Europy. Źródło: OR-

BIT/ECN (2008). 

Koszty zapewniania jakości na t wsadu i rok w € (bez VAT) 

Przerób/-

rok 

(t) 

AT
1)

 

(ARGE) 

Zakłady 

rolne 

AT
2)

 (KG-

VÖ) zakłady 

przemysłowe 

DE
3)

 

(BGK) 

IT
4)

 

(CIC) 

NL
5)

 

(BVOR) 

(Zakłady 

dla 

komp.ziel.) 

NL
6)

 

(VA) 

(zakłady 

VFG) 

SE
7)

  

(SP) 

UK
8)

  

(TCA) Uży-

cie w rolnic-

twie/ 

ogrodnictwie 

UK
9)

 

(TCA) 

Inne 

użycia 

EU 

Wartość 

średnia 

500 2,15 3,36 ― ― ― ― ― ― ― ― 

1.000 0,94 1,80 ― ― ― ― ― ― ― ― 

2.000 0,97 1,32 0,82 ― 1,62 1,99 1,21 1,13 1,10 1,26 

5.000 0,63 0,67 0,52 0,48 0,76 0,80 0,48 0,45 0,44 0,59 

10.000 0,44 0,58 0,34 0,46 0,53 0,40 0,29 0,28 0,27 0,42 

20.000 0,26 0,44 0,31 0,45 0,39 0,20 0,15 0,23 0,22 0,32 

50.000 0,17 0,36 0,19 0,43 0,21 0,08 0,06 0,20 0,19 0,23 

 

Źródła: Bezpośrednie informacje uzyskano od: 

1)
 Austriackie Stowarzyszenie Jakości Kompostu KGVÖ - obsługuje głównie zakłady prze-

twarzające bioodpady. Koszty obejmują opłaty członkowskie, ceny analiz laboratoryjnych i 

zewnętrznego pobierania próbek. 
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2)
 Stowarzyszenie Kompostu i Biogazu ARGE - Austria - zdecentralizowane kompostowa-

nie zbieranych oddzielnie bioodpadów we współpracy z sektorem rolnictwa. Koszty obej-

mują opłaty członkowskie, ceny analiz laboratoryjnych i zewnętrznego pobierania próbek. 
3)

BGK niemiecka Organizacja Zapewniania Jakości Kompostu - opłaty członkowskie, ceny 

analiz laboratoryjnych i zewnętrznego pobierania próbek  
4)

 Włoskie Narodowe Stowarzyszenie Przemysłu Kompostowego CIC - opłaty uiszczane 

przez firmy w zależności od obrotów plus koszty analiz laboratoryjnych i zewnętrznego po-

bierania próbek. 
5)

 BVOR Holenderskie Stowarzyszenie Kompostowni - koszty ponoszone przez zakłady 

przetwarzające odpady zielone, które obejmują opłaty członkowskie, koszty analiz laborato-

ryjnych i corocznych audytów prowadzonych przez zewnętrzne organizacje - bez zewnętrz-

nego próbkowania. 
6) 

VA Holenderskie Stowarzyszenie Zarządzania Odpadami - koszty w zakładach przetwa-

rzających bioodpady (VFG) obejmują opłaty członkowskie, koszty analiz laboratoryjnych i 

zewnętrznego pobierania próbek, a także koszt corocznych audytów prowadzonych przez 

zewnętrzne organizacje. W porównaniu do BVOR wydatki są nieco wyższe z powodu do-

datkowych analiz parametrów sanityzacyjnych i zewnętrznego pobierania próbek. 
7)

 Schematem QAS zajmuje się Szwedzki Instytut Standaryzacji SP - koszty obejmują opłaty 

członkowskie, koszty analiz laboratoryjnych i corocznych audytów prowadzonych przez SP 

- poza corocznym audytem, próbki pobierane są przez zakłady. 
8) 

Brytyjskie Towarzystwo Kompostowe TCA certyfikuje kompost do użytku w rolnictwie i 

ogrodnictwie - całkowity koszt w ramach schematu certyfikacji dla wszystkich parametrów i 

ceny testów laboratoryjnych. Koszty związane z testowaniem kompostu są wyższe niż w 

innych obszarach zastosowań, jako że producent kompostu musi badać parametry takie jak 

całkowita zawartość składników odżywczych (także tych rozpuszczalnych w wodzie) i pH, 

w tym celu zakłady także prowadzą pobieranie próbek. W przypadku kompostu używanego 

w rolnictwie i ogrodnictwie Protokół Jakości dla Kompostu nakłada na zarządców grun-

tów/rolników wymóg badania gleby, na której dany kompost ma być stosowany. Koszty 

związane z badaniem gleby nie są tu uwzględnione, ponieważ w ogromnej większości jest to 

ciężar ponoszony przez rolników i zarządców gruntów, a nie producentów kompostu. 
9) 

Brytyjskie Towarzystwo Kompostowe TCA - certyfikuje kompost do użytku poza obsza-

rami rolnictwa i ogrodnictwa,  całkowity koszt związany jest z opłatami certyfikacyjnymi i 

badaniami laboratoryjnymi. Próbkowanie prowadzone jest przez zakłady. 

 

Można się spodziewać, że główne zmiany w kosztach zapewniania jakości spowodowane 

introdukcją unijnych kryteriów end-of-waste w porównaniu do kosztów w istniejących sys-

temach będą związane z badaniem produktów. Zmiany te będą wynikać z prawdopodob-

nych modyfikacji wymogów dotyczących niezależnego pobierania próbek, badań poziomów 

organicznych substancji zanieczyszczających i użycia standardów CEN/horyzontalnych. 

Koszty np. audytu i administracji raczej nie zmienią się znacznie w tych zakładach, które 

funkcjonują już w systemie zapewniania jakości. 

 

W kilku państwach członkowskich zewnętrzne próbkowanie jest już wymagane, podczas 

gdy w innych to zarządcy zakładów mogą pobierać próbki we własnym zakresie (np. w 

Wielkiej Brytanii). Koszt zewnętrznego próbkowania oszacowany na podstawie informacji 

przekazanych przez ekspertów TGR jest bardzo zróżnicowany, ale wynosi około 200 euro 

za próbkę, jak przedstawiono to w sekcji 4.4 " Wymagania dotyczące jakości produktu dla 

kompostu i fermentatu". Zgłoszone ceny niezależnego pobierania próbek są najniższe w 

tych państwach członkowskich, w których aktywność ta ma już ugruntowaną pozycję. 

Obecna propozycja dopuszcza możliwość redukcji częstotliwości zewnętrznego próbkowa-
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nia po upływie roku rozpoznawczego, wymagając tylko jednego zewnętrznego pobierania 

próbek rocznie dla zakładów o rocznym wsadzie do 10000 ton i 3 dla zakładów o rocznym 

wsadzie do 50000 ton. Takie rozwiązanie efektywnie zmniejsza koszt zewnętrzno próbko-

wania za tonę o kilka procent. 

 

Mimo, że kraje takie jak Francja czy Belgia wymagają wykonywania rutynowych pomiarów 

PAH, inne państwa członkowskie nie nakładają na producentów kompostu/fermentatu obo-

wiązku ciągłego badania tych i innych organicznych substancji zanieczyszczających. Sza-

cunkowy koszt badania PAH16 wynosi mniej niż 150 euro za próbkę, jak przedstawiono to w 

sekcji 4.4 " Wymagania dotyczące jakości produktu dla kompostu i fermentatu". W oparciu 

o proponowaną częstotliwość pomiarów PAH16, koszt obowiązkowych badań PAH16 w za-

kładach o rocznym wsadzie do 50000 ton, czyli w większości zakładów w UE, zawierałby 

się w przedziale 150-750 euro w roku rozpoznawczym oraz poniżej 150 euro w roku na-

stępnym. Innymi słowy, pomiary PAH16 przyniosą dodatkowy koszt mniejszy niż 0,005 eu-

ro/tonę materiału wejściowego w zakładzie o rocznej mocy wejściowej 15000 ton po upły-

wie roku rozpoznawczego i koszt poniżej 0,03 euro/tonę materiału wejściowego w roku roz-

poznawczym. Wartości te są bardzo niskie w porównaniu z typowymi opłatami wejściowy-

mi i kosztami produkcji. W przyszłości spodziewany jest dalszy spadek cen spowodowany 

zwiększonym zapotrzebowaniem na analizy, konkurencją między laboratoriami oraz zaku-

pem "pakietów analitycznych", które obejmują także badanie PAH16. 

 

Szacunki dotyczące kosztów spowodowanych zwiększeniem zasięgu standardów horyzon-

talnych są bardzo ograniczone. Ogólnie rzecz biorąc, standaryzacja zwykle prowadzi do 

redukcji kosztów na dłuższą metę (DIN, 2000). Zgodnie z brytyjskim studium na temat od-

działywań, koszty akredytacji związane z wprowadzaniem standardów CEN/horyzontalnych 

mogą sięgnąć nawet 240 000 £ dla jednej matrycy (kompost/fermentat mokry/fermentat su-

chy). Rozsądnie jest założyć, że koszty te zostaną przerzucone na odbiorców końcowych, w 

tym przypadku koszt może się odbić na możliwym wzroście cen analiz. Wydatki poniesione 

z tytułu tej koniecznej inwestycji mogą być częściowo złagodzone możliwością oferowania 

przez laboratoria analityczne swoich usług rynkom na terenie całej UE i osiągnięcia korzy-

ści z ekonomii skali. Dodatkowe koszty akredytacji mogą być częściowo przeniesione na 

usługi analityczne dla innych sektorów takich jak produkcja kompostów/fermentatów odpa-

dowych bądź podobnych materiałów nawożących. 

 

5.2.2 Koszt użycia kompostu i fermentatu 

Użytkownicy kompostów i fermentatów end-of-waste nie będą musieli uzyskiwać zgodności 

z narzędziami kontrolnymi w ramach prawa odpadowego. Inne obowiązki prawne, na przy-

kład oparte o prawo dotyczące nawozów lub ochrony gleb, są niezależne od statusu odpa-

dowego. Możliwe jest wprowadzenie nowych obowiązków prawnych jako narzędzi towa-

rzyszących kryteriom end-of-waste. Różnica netto między kosztem użycia kompostu lub 

fermentatu w "scenariuszu end-of-waste" i "scenariuszu braku działania" zależy więc od 

konkretnej sytuacji prawnej w każdym kraju, koszt ten może się także różnić między 

poszczególnymi regionami danego państwa. Przypadek protokołu jakości kompostu w 

Wielkiej Brytanii może tu służyć za przykład. Stowarzyszenie Kompostowania [Composting 

Association] (2006) oszacowało, że przy rolniczym użyciu kompostu produkowanego w 

ramach protokołu jakości (równorzędnego end-of-waste) koszty zgodności rolniczej spadają 

o 1,69 euro (1,29 GBP)/tonę kompostu
54

. 

 
                                                           
54

 Kurs wymiany z 1 marca 2008 roku. 
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W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że grupa producentów fermentatu może ponieść koszty 

związane z wynikającym z REACH i CLP obowiązkiem rejestracji materiałów przefer-

mentowanych, które stają się produktami. Jest tak, gdyż niektóre materiały przefermen-

towane nie są zwolnione z obowiązku rejestracji w ramach REACH (prawne interpretacje 

obecnych zapisów REACH i CLP dotyczących kompostów i fermentatów jako produktów 

znajdują się w sekcjach 5.4.2 i 5.4.3). Oszacowanie tych kosztów nie jest proste, jako że nie 

istnieją żadne informacje przedstawiające obecne koszty materiałów komposto-

wych/przefermentowanych w ramach prawa krajowego związane z REACH i CLP.  

 

5.2.3 Korzyści 

Tam, gdzie kryteria end-of-waste prowadzą do ulepszenia zapewniania jakości, można się w 

zasadzie spodziewać, że zwiększy się jakość kompostu i fermentatu, co przyniesie dodat-

kowe korzyści użytkownikom, na przykład korzyści agronomiczne w przypadku użycia rol-

niczego. To z kolei powinno przełożyć się na wyższe ceny sprzedaży tych materiałów. 

Przychód netto powinien się dalej zwiększać dzięki obniżonym kosztom marketingu. 

Opcjonalnie, zakłady produkujące materiały end-of-waste mogą pobierać wyższe opłaty 

wejściowe (WRAP, 2009a). 

 

Dodatkowo, użytkownicy skorzystają na mniejszym użyciu nawozów mineralnych. 

WRAP (2009a) szacuje, że wprowadzenie systemu end-of-waste PAS 110 dla fermentatów 

w Wielkiej Brytanii przełoży się w porównaniu do bazowego scenariusza odpadowego na 

ogólne oszczędności netto rzędu 1,86 miliona funtów w sektorze brytyjskiej fermentacji 

anaerobowej w okresie 10 lat. 

 

Inne, niemonetarne korzyści nie poddają się tak łatwemu podliczeniu. Są to lepszy bilans 

węgla i ulepszanie gleby związane z wchłanianiem materii organicznej. WRAP (2009a) 

szacuje, że zysk węgla w porównaniu do bazowego scenariusza odpadowego w systemie 

PAS 110 sięgnie 5,79 miliona funtów w sektorze brytyjskiej fermentacji anaerobowej w 

okresie 10 lat. 

 

Jak twierdzą eksperci TGR, nawet państwa członkowskie posiadające obecnie dobrze 

rozwinięty krajowy system produktowy dla kompostu/fermentatu mogą skorzystać na 

harmonizacji kryteriów end-of-waste na poziomie UE. Przestawienie się z krajowych kry-

teriów produktowych na kryteria ogólnounijne będzie się, oczywiście, wiązać z pewnymi 

wysiłkami i kosztami, np. spowodowanymi zmianami procedur analitycznych i procedur 

zapewniania jakości. Niemniej jednak konieczne starania skierowane na uzyskanie zgodno-

ści z unijnym systemem end-of-waste będą generalnie porównywalnie mniejsze dla państw 

członkowskich posiadających dobrze rozwinięte rynki niż dla krajów, które takich rynków 

nie posiadają. Powyższe rozważania wskazują, że spora większość istniejących kompostow-

ni/fermentowni objętych proponowanym zasięgiem w UE będzie technicznie w stanie speł-

nić proponowane wymogi jakościowe. 

W przypadku państw członkowskich posiadających dobrze rozwinięte krajowe systemy pro-

duktowe da się wyróżnić kilka wyraźnych korzyści ekonomicznych związanych z unijną 

harmonizacją zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie (patrz także sekcja 5.3 "Od-

działywania rynkowe"): 

 rozwój ogólnounijnego rynku dla materiałów kompostowych/przefermentowanych 

end-of-waste umożliwi kapitalizację nabytej wiedzy poprzez sprzedaż technologii 

i usług państwom członkowskim, których rynki dopiero się rozwijają; 
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 z powodu ogólnounijnej standaryzacji metod pomiarowych producenci mogą sko-

rzystać na większej ilości dostępnych firm oferujących usługi analityczne i związa-

nej z tym większej konkurencyjności cenowej analiz produktu; 

 równe zasady działania gwarantowane przez zuniformizowane reguły i wymogi ja-

kościowe dla kompostu/fermentatu zapewnią uczciwą konkurencję pomiędzy lo-

kalnymi producentami kompostu/fermentatu i użytkownikami (np. rolnikami) a ich 

odpowiednikami w innych państwach członkowskich; 

 producenci kompostu/fermentatu działający w obszarach nadgranicznych mogą eks-

portować swoje materiały w ramach systemu produktowego, bez ograniczeń nało-

żonych przez prawo i standardy odpadowe; 

 koszty uzyskania zgodności ponoszone przez producentów kompostu/fermentatu 

działających w obszarach nadgranicznych, którzy chcą eksportować swoje materiały, 

zostaną obniżone poprzez ekstensywną harmonizację metod pomiarowych. 

 

Poza korzyściami stricte ekonomicznymi harmonizacja gwarantuje, że konsumenci pro-

duktów pochodnych takich jak płody rolne, mogą być pewni, iż materiały te wyproduko-

wano na bazie kompostów/fermentatów podlegających tym samym standardom jakości 

niezależnie od ich pochodzenia w obrębie UE. 

 

5.2.4 Ocena ogólna 

Tam, gdzie dziś używa się kompostów i fermentatów posiadających certyfikaty jakości w 

ramach przepisów odpadowych, kryteria end-of-waste prawdopodobnie doprowadzą do re-

dukcji kosztów netto. Redukcje kosztów skupią się w sektorze użycia i mogą być do pew-

nego stopnia przeniesione na etap produkcji poprzez akceptację wyższych cen kompostu i 

fermentatu oraz na samorządy i innych dostawców odpadów poprzez zmniejszenie opłat 

wejściowych. 

 

Tam, gdzie należy usprawnić certyfikację jakości kompostu i fermentatu, aby uzyskać zgod-

ność w kryteriami end-of-waste, koszty ponoszą producenci tych materiałów, ale nie powin-

ny one być bardzo znaczne w przypadku wielkoskalowej produkcji kompostu i fermentatu, 

jednak mogą stanowić ponad 20% kosztów całkowitych w przypadku produkcji na bardzo 

małą skalę. Koszt ten może być przynajmniej częściowo zrekompensowany przez zwięk-

szone przychody generowane przez wyższe ceny sprzedaży kompostu i fermentatu, jeśli 

użytkownicy uznają, że materiały te przyniosą im wystarczająco duże korzyści w zakresie 

unikania kosztów zgodności i lepszej jakości produktu. Wyraźna korzyść węglowa oraz inne 

korzyści środowiskowe również mogą zostać osiągnięte w związku z rozpowszechnianiem 

statusu end-of-waste. 

 

Trzeba jednak jasno i wyraźnie powiedzieć, że dla bardzo małych zakładów, często nie 

pobierających opłat wejściowych, staranie się o uzyskanie statusu end-of-waste może nie 

być ekonomicznie opłacalne. Do tej grupy zalicza się zwykle małe lokalne systemy kom-

postowania, które działają na zasadzie dobrowolności lub przy ograniczonych zasobach fi-

nansowych. Niektórzy eksperci sugerują tu, by dla tak małych zakładów wprowadzać dalsze 

ułatwienia związane z wymogami i obowiązkowymi pomiarami, aby i one mogły działać w 

ramach systemu end-of-waste. Inna grupa ekspertów zasygnalizowała jednak, że podważy to 

wiarygodność proponowanego systemu end-of-waste i sprawi, że zasady działania nie będą 

jednakowe dla wszystkich. Może to także doprowadzić do gwałtownego rozmnożenia ma-

łych zakładów podlegających ograniczonej kontroli. Przeciwnicy złagodzenia wymogów dla 

bardzo małych zakładów wskazują, że państwa członkowskie posiadają już odpowiednie, 
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pozasystemowe narzędzia pozwalające na docenienie cennego wkładu tych zakładów w sys-

tem recyklingu. Artykuł 2(6) oraz załączniki I i II decyzji Komisji 2011/753/EU pozwalają 

państwom członkowskim uznawać wsady w obróbce aerobowej i anaerobowej za przetwo-

rzone, jeśli proces obróbki prowadzi do wytworzenia kompostu lub fermentatu, które po 

dalszym niezbędnym przetworzeniu, używane są jako produkty, materiały bądź substancje 

przetworzone w obróbce gleby mającej na celu osiągnięcie korzyści rolniczej bądź uspraw-

nienia ekologicznego. Kompost i fermentat z małych zakładów nie mogą być ujmowane, 

jeśli oblicza się poziomy recyklingu. Co więcej, artykuł 24 Ramowej Dyrektywy Odpado-

wej pozwala państwom członkowskim na zdejmowanie z działalności kompostowa-

nia/fermentacji obowiązku uzyskiwania zezwoleń, co zmniejsza koszty operacyjne małych 

zakładów. 

 

5.3 Oddziaływania rynkowe 

Oczekuje się, że kryteria utraty statusu odpadu bezpośrednio wpłyną na rynek wzmocnie-

niem rynkowego popytu na kompost i fermentat poprzez: 

 

 Umożliwienie eksportu i importu kompostu/fermentatu 

 Ewolucję jakości produktu dzięki zwiększeniu wartości postrzeganej przez poten-

cjalnych użytkowników 

 Unikanie kosztów uzyskania zgodności kompostu/fermentatu 

 Decyzje inwestycyjne dla nowych zakładów przetwarzających odpady biodegrado-

walne 

 Korzyści płynące z wpływania na powiązane rynki 

 

5.3.1 Umożliwienie eksportu i importu kompostu/fermentatu 

Biorąc pod uwagę ograniczoną wartość rynkową, komposty i fermentaty generalnie nie są 

sprzedawane daleko od zakładu. Większość kompostów i fermentatów jest sprzedawana 

w promieniu maksymalnie 100 km od zakładu, aczkolwiek eksperci TGR donoszą też o 

transportach hurtowych ilości kompostu na odległość ponad 200 km. Praktyczny dystans 

transportowy może zależeć od monetarnej wartości i składu materiału. Na przykład, suszony 

fermentat w formie granulatu może być transportowany na większe odległości niż fermentat 

w formie płynnej. 

 

Sprawny eksport jest szczególnie ważny dla regionów przygranicznych oraz obszarów, 

na których rynek kompostów i fermentatów jest przesycony z powodu ograniczonego uży-

cia, za które odpowiada silna podaż konkurencyjnych materiałów przeznaczonych do użytku 

na glebach, zwłaszcza obornika. Jak twierdzi ORBIT/ECN (2008), brak popytu spowodo-

wany konkurencją ze strony innych tanich materiałów organicznych (głównie obornika) był 

główną przyczyną przypadków eksportu w Belgii (Flandrii) i Holandii. W Holandii, na 

przykład, z jednej strony występują bardzo wysoka gęstość zaludnienia, jeden z najwyż-

szych poziomów zbiórki selektywnej odpadów kuchennych i ogrodowych (ok. 190 

kg/mieszkańca/rok), ogromny nadmiar obornika, z drugiej zaś działa bardzo restrykcyjne 

prawo w sprawie składników odżywczych/nawozu. Nawet jeśli w Holandii nadal potencjał 

rynkowy dla kompostu jest wysoki, osiągane ceny tego materiału są niskie, często nawet 

ujemne, zaś holenderski przemysł kompostowy wyeksportował już znaczne ilości kompostu 

w ramach obowiązujących obecnie warunków. W latach 2005 i 2006 Holandia i Flandria 

eksportowały średnio 4,5% całkowitej rocznej produkcji. Jak wynika z informacji przekaza-

nych przez holenderskie Ministerstwo Środowiska, w 2011 roku znów wzrosło zapotrzebo-
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wanie na kompost, gdyż zajadła konkurencja ze strony obornika przestała być problemem. 

Eksport kompostu do Niemiec wymagał od holenderskich zakładów uczestnictwa w nie-

mieckim schemacie certyfikacji jakości kompostu oraz zawierania dwustronnych umów z 

władzami niemieckich landów. Obecnie przy eksporcie kompostu z Belgii (Flandrii) do 

Francji należy wykazać zgodność zarówno z belgijskim (flamandzkim) standardem VLA-

CO, jak i francuskim standardem NF U44-051 (analizą i certyfikacją zajmują się francuskie 

laboratoria). Oczekuje się, że wprowadzenie europejskich kryteriów end-of-waste zwiększy 

możliwości eksportowe. 

 

Mimo że kompost i fermentat sprzedawane są w niedalekiej odległości od zakładów, wpro-

wadzenie europejskich kryteriów end-of-waste może mieć wyraźnie korzystny wpływ 

związany z handlem transgranicznym: 

 większy procent populacji UE miałby dostęp do wysokiej jakości produktów 

kompostowych/fermentatów, obejmuje to także użytkowników mieszkających na 

obszarach, gdzie produkcja kompostu/fermentatu jest obecnie niewielka; 

 producenci ulokowani w obszarach nadgranicznych skorzystaliby na rozszerzeniu 

rynków, na których mogliby sprzedawać swoje towary; 

 konsumenci mieszkający na obszarach przygranicznych skorzystaliby na zwiększo-

nej konkurencji i większej ofercie produktowej; 

 eksport kompostu/fermentatu może stymulować rozwój nowych rynków i centrów 

produkcyjnych na obszarach, gdzie produkcja wysokiej jakości kompo-

stów/fermentatów nie jest powszechna oraz przyczynia się do transgranicznego 

transferu wiedzy technologicznej. Tego typu międzykrajowe inicjatywy mogą w re-

zultacie uruchomić dalszą ekspansję produkcji wysokiej jakości kompo-

stów/fermentatów w UE. 

 

Kilku ekspertów TGR sugerowało, że obecna sprzedaż kompostu/fermentatu przez we-

wnętrzne granice UE stanowiła nie więcej niż 1-2% całego rynku. Aby oszacować możliwy 

procent rynku, który mógłby skorzystać na ułatwieniu eksportu i/lub importu należa-

łoby obliczyć, gdzie taki handel międzynarodowy byłby najbardziej opłacalny i jaka byłaby 

jego reprezentacja w całości teoretycznego rynku. Rozsądnie jest założyć, że produkcja ma-

teriałów kompostowych/przefermentowanych z odpadów jest proporcjonalna do produkcji 

odpadów biodegradowalnych, która zależy z kolei od wielkości populacji. Dlatego też lo-

kalna produkcja tych materiałów powinna być proporcjonalna do lokalnej gęstości zaludnie-

nia. Można przypuścić, że odległości, na jakie transportuje się kompost/fermentat, nie prze-

kraczają 100 km i że dzieje się tak tylko z powodów finansowych. Jako wskaźnik części 

rynku, która może skorzystać na handlu międzynarodowym, posłużyć może łączna liczba 

ludności żyjąca na obszarze do 100 km po każdej stronie granicy lądowej pomiędzy dwoma 

państwami członkowskimi UE. Graficzną reprezentację tych warunków przygranicznych 

zamieszczono na rysunku 14. 

 

Obliczenia całkowitej populacji w każdym państwie członkowskim EU-27 mieszkającej w 

strefie do 100 km od wewnętrznej granicy lądowej UE oparto na podstawie informacji o 

gęstości zaludnienia na 1 km
2
. Metodologia została opisana szczegółowo w załączniku 21: 

"Kalkulacja populacji wewnątrz stref przygranicznych w UE". 

 

Tabela 17 przedstawia wyniki obliczeń populacji w wewnątrzunijnych lądowych strefach 

przygranicznych. Jeśli przypuścimy, że produkcja kompostu/fermentatu jest związana z 

liczbą mieszkańców na danym obszarze, to stanie się jasne, że wzrost potencjału handlu 

kompostem/fermentatem między strefami przygranicznymi wewnątrz UE jest niezwy-
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kle duży. Niemal 37% populacji UE może bezpośrednio skorzystać na umożliwieniu 

handlu transgranicznego. W przypadku 17 państw członkowskich korzyść ta może objąć 

przynajmniej jedną czwartą teoretycznego rynku wewnętrznego, dla 13 państw jest to nawet 

połowa i więcej. 

 

W przeciwieństwie do tego, co sugerowali niektórzy eksperci TGR, możliwość handlu 

transgranicznego jest istotna nie tylko dla małych krajów, jak kraje Beneluksu, ale może być 

korzystna także dla kilku dużych państw członkowskich. Teoretycznie może skorzystać 

tu ponad połowa rynku niemieckiego, dwie piąte rynku w Polsce i nawet jedna czwarta ryn-

ku we Francji. Jedynymi krajami, w przypadku których korzyści z handlu transgranicznego 

mogą być ograniczone są kraje skandynawskie, Wielka Brytania i Włochy, głównie z powo-

du niskiej gęstości zaludnienia przy granicach (kraje skandynawskie) lub małej długości 

granic lądowych w porównaniu do całkowitej długości granic (Wielka Brytania, Włochy). 

 

Można przyjąć, że tego typu kalkulacje są raczej konserwatywne. Nie wzięto bowiem pod 

uwagę handlu morskiego (np. pomiędzy Korsyką i Sardynią) ani wymiany handlowej z są-

siadującymi krajami EOG (np. Szwajcarią i Norwegią). Ponadto produkty wysokiej jakości 

takie jak suszony fermentat będą prawdopodobnie transportowane na odległości większe niż 

100 km przyjęte w niniejszych kalkulacjach. Z drugiej strony, w strefach przygranicznych, 

które korzystają już z zalet w pełni rozwiniętych rynków dla wysokiej jakości kompostów i 

fermentatów przy porównywalnym poziomie popytu, podaży i podobnej strukturze cenowej 

po obu stronach granicy, harmonizacja prowadzona w UE raczej nie doprowadzi do gwał-

townego wzrostu transgranicznego handlu materiałami end-of-waste. 
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Rysunek 14: Graficzny przegląd populacji UE mieszkającej w strefach maksymalnie 100 km od 

wewnętrznych granic lądowych UE. 
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Tabela 17: Ilość mieszkańców w strefach maksymalnie do 100 km od wewnętrznej granicy lądo-

wej UE w poszczególnych krajach (wartości absolutne oraz procent całej populacji). Malta i Cypr 

nie znalazły się na liście, ponieważ nie posiadają granic lądowych. Dane dotyczące gęstości zalud-

nienia w Chorwacji nie były dostępne. 

Kod kraju

Populacja w 

strefie 100 km od 

granicy (w 

tysiącach 

mieszkańców)

Procent 

całkowitej 

populacji (%)

BE 10.640 100

BG 5.139 67

CZ 10.216 100

DK 759 14

DE 43.836 53

EE 432 32

IE 2.214 53

GR 2.128 19

ES 8.313 19

FR 15.270 24

IT 6.562 11

LV 2.130 96

LT 2.221 68

LU 487 100

HU 9.627 96

NL 14.755 90

AT 8.283 100

PL 15.173 40

PT 4.866 46

RO 8.749 41

SI 1.979 99

SK 5.430 100

FI 80 1,5

SE 49 0,5

UK 1.743 2,9

Suma EU-27 181.102 37  
 

 

5.3.2 Ewolucja jakości produktu związana z lepszym postrzeganiem 

Obraz wymogów jakościowych dla kompostu i fermentatu jest obecnie niezwykle zróżni-

cowany - jedne wymogi są bardzo surowe, kiedy indziej nie ma ich wcale. Propozycja kryte-
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riów end-of-waste obejmuje sztywne, ale osiągalne kryteria dla kompostu i fermentatu. Po-

winna przyczynić się do polepszenia postrzegania jakości przez konsumentów. Powinna 

także zagwarantować równe zasady działania w całej UE dla wszystkich producentów kom-

postów i fermentatów. 

 

Dziś konsumenci, władze i przemysł wciąż mogą być uprzedzeni do kompostów i fermenta-

tów, a to dlatego, że albo nie są zaznajomieni z tymi materiałami, albo w przeszłości na ryn-

ku spotykali tylko materiały o niskiej jakości. Ocena jakości często dokonywana jest na 

podstawie percepcji zmysłowej (np. koloru, zapachu, płynności, wielkości ziarna, obecności 

zanieczyszczeń fizycznych) i wiąże się z obawami przed zanieczyszczeniami niewidzialny-

mi gołym okiem - bakteriami lub chemikaliami. Poprzez narzucenie surowych limitów dla 

zanieczyszczeń fizycznych (niska zawartość zanieczyszczeń fizycznych) oraz limitów dla 

szerokiego spektrum zanieczyszczeń biologicznych, nieorganicznych i organicznych, status 

end-of-waste nadawany kompostom i fermentatom gwarantuje, że poziomy zanieczyszczeń 

w tych materiałach w całej UE będą niskie. Uważa się, że zwiększy to popyt na materiały 

end-of-waste i można założyć, że producenci będą podejmować niezbędne działania, by tego 

statusu nie utracić lub by go uzyskać, co sprawi, że na rynku dostępnych będzie więcej 

produktów o wysokiej jakości. 
 

Mając to na uwadze, spora część ekspertów sugerowała, że włączenie osadów ściekowych, a 

zwłaszcza mieszanych odpadów komunalnych do zakresu materiałów end-of-waste w UE 

mogłoby podkopać zaufanie do kompostów i fermentatów w pewnej grupie państw człon-

kowskich mimo surowych wymogów dotyczących zanieczyszczeń organicznych i nieorga-

nicznych. Niektórzy partnerzy, zwłaszcza prowadzący działalność w państwach członkow-

skich, które mają dobrze rozwinięte rynki tych materiałów, nie zgadzali się z tą opinią. Po-

nieważ opinie ekspertów znacznie się od siebie różniły, wykluczono te materiały z propo-

nowanego obecnie zakresu dla kryteriów end-of-waste w UE, zapewniając tym samym mi-

nimalne zaburzenia rynków lokalnych poprzez zgodę na dalsze funkcjonowanie systemów 

krajowych. 

Wzmocnienie rynków wewnętrznych jest szczególnie istotne w krajach, w których kompo-

stowanie i fermentacja znajdują się w stadium początkowym. Poprzez ustanowienie ogólno-

unijnych standardów jakości dla kompostu i fermentatu, które gwarantują dobrą i stałą ja-

kość zgodnych produktów, kryteria end-of-waste wraz narzędziami uzupełniającymi defi-

niującymi warunki użycia kompostu i fermentatu mogą przyczynić się do wzrostu rynków 

dla wysokiej jakości kompostów i fermentatów w tych krajach. 

 

5.3.3  Unikanie kosztów uzyskania zgodności kompostu/fermentatu 

Zmniejszanie bądź eliminacja kosztów uzyskania zgodności w przypadku użycia kom-

postów i fermentatów, gdy stosowanie się do reguł odpadowych nie jest konieczne, jest 

kolejnym czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu popytu na kompost i fermentat. Zaleta ta 

była brana pod uwagę przy opracowywaniu protokołu jakości kompostu w Wielkiej Bryta-

nii. 

 

Coraz trudniej będzie znaleźć rynek zbytu dla kompostów i fermentatów niespełniających 

kryteriów end-of-waste, ponieważ ich użycie będzie wiązać się z uzyskaniem zgodności z 

przepisami prawa odpadowego, a same materiały będą postrzegane jako posiadające niższą 

jakość. W innych przypadkach, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, długoterminowe umo-

wy zawierane między władzami a producentami kompostu/fermentatu wymagają, by mate-
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riał wyjściowy spełniał kryteria utraty statusu odpadu. Zmiany w kryteriach end-of-waste 

mogą więc doprowadzić do niewywiązania się z zapisów umowy. 

Można wyróżnić dwie różne sytuacje: 

a) Kompost lub materiał przefermentowany mogą zostać ulepszone w taki sposób, by 

uzyskać status end-of-waste. 

Niekiedy konieczne będzie podjęcie stosownych kroków, by ulepszyć zarządzanie 

jakością i jakość samego produktu, ponieważ inaczej spełnienie wymogów nie bę-

dzie możliwe. Jak argumentowano powyżej, kluczowym czynnikiem będzie pozy-

skanie czystszych materiałów wejściowych. Inne kwestie związane są z warunkami 

procesu, które także będą musiały być zmienione, aby spełnić wymogi higienizacyj-

ne. Dodatkowe inwestycje niezbędne do uzyskania statusu end-of-waste mogą być 

zrównoważone przez wyższe przychody z obrotu materiałami end-of-waste, których 

nie zapewnia dalsza produkcja materiałów odpadowych, oraz brak konieczności uzy-

skiwania zezwoleń odpadowych. 

b) Kompost lub materiał przefermentowany nie mogą zostać ulepszone w taki sposób, 

by uzyskać status end-of-waste. 

W pozostałych przypadkach uzyskanie statusu end-of-waste dla materiałów kompo-

stowych i fermentatów może być trudniejsze lub wręcz niemożliwe bez gruntownej 

rewizji schematu procesu. Może to być spowodowane faktem, że stosowany obecnie 

w dużych ilościach materiał wejściowy charakteryzuje sie zwiększonymi poziomami 

zanieczyszczeń. Może się nawet zdarzyć, że pewne materiały kompostowe i prze-

fermentowane, które w ramach prawa krajowego posiadają status produktu, mogą się 

już nie nadawać do jego posiadania i w związku z tym nadaje się im status odpadu. 

W tym wypadku opłacalność kompostowania i fermentacji spadnie z powodu niż-

szych cen sprzedaży. Wówczas produkcja kompostu lub fermentatu może zostać za-

trzymana, a zakłady zaczną poszukiwać nowych kanałów zbytu dla swoich materia-

łów takich jak składowanie bądź spalanie. Oprócz tego, mogą pojawić się kary wy-

nikające ze złamania obowiązujących kontraktów. 

 

5.3.4 Decyzje inwestycyjne dla nowych zakładów przetwarzających odpady biodegra-

dowalne 

Ustanowienie przejrzystych unijnych kryteriów end-of-waste może rozwiać pewne wątpli-

wości dotyczące decyzji inwestycyjnych. Możliwe będzie dokonanie bardziej zdecydowa-

nego i świadomego wyboru w zakresie nowych opcji przerobowych dla odpadów biodegra-

dowalnych: są to albo produkcja kompostów/fermentatów zgodnych w unijnymi kryteriami 

end-of-waste, albo jedna z opcji alternatywnych. Poprzez zwiększenie popytu rynkowego i 

przy minimalnej zmianie kosztów produkcji wysokiej jakości kompostu/fermentatu spo-

dziewane jest, że w coraz większej ilości obszarów warunki do wybierania produkcji kom-

postów lub fermentatów end-of-waste będą korzystne. Można się też spodziewać, że rozwój 

nowych technik w produkcji kompostów i fermentatów niezgodnych z end-of-waste stanie 

się raczej nieatrakcyjny z powodu trudności ze znalezieniem nabywców dla takich materia-

łów. 

 

Należy tu nadmienić, że obecnie proponuje się wykluczenie kompostów/fermentatów zawie-

rających pewne materiały wejściowe (np. osady ściekowe i mieszane MSW) z zakresu unij-

nych przepisów end-of-waste przy jednoczesnej zgodzie na ich funkcjonowanie w ramach 

istniejących krajowych systemów end-of-waste i równorzędnych. Pozwala to zakładom na 

dalsze tymczasowe funkcjonowanie bez nagłej konieczności ponoszenia znacznych kosztów 

inwestycyjnych, wysyła to również czytelny sygnał co do podejmowania nowych decyzji 
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inwestycyjnych. W tym kontekście, prawna stabilność i korzyści rynkowe oferowane 

przez unijny system end-of-waste muszą być wzięte pod uwagę przez inwestorów i władze 

i porównane z możliwymi trudnościami prawnymi i rynkowymi, jakie wiążą się z innymi 

technologiami będącymi częścią krajowych systemów end-of-waste. 

 

5.3.5 Wpływ na powiązane rynki 

Przykłady historyczne pokazują, że znak jakości nadawany plonom rolnym może pomóc 

stymulować rozwój nowych rynków. Wprowadzenie znaku może być spowodowane albo 

potrzebą producentów, albo wymaganiami konsumentów. Przykładem jest Cerafel, francu-

ska inicjatywa związana z jakością i środowiskiem, której celem był eksport produkcji rolnej 

z Bretanii, głównie do Niemiec, a która wyrosła z zapotrzebowania konsumentów. W po-

dobny sposób kryteria end-of-waste w UE mogą pełnić rolę mocnego narzędzia marketin-

gowego promującego kompost i fermentat na Wspólnotowym rynku rolniczym. Dzięki tym 

kryteriom korzyści płynące z ogólnounijnych jednolitych standardów jakości dla kom-

postu i fermentatu zostałyby przeniesione na produkty rolne niezależnie od kraju czy 

regionu ich pochodzenia. Sprzedawcy i nabywcy owoców i warzyw, obojętnie czy są to 

drobni sprzedawcy detaliczni czy międzynarodowe sieci supermarketów, muszą obecnie 

przedzierać się przez gąszcz przeróżnych standardów dotyczących kompostu/fermentatu 

oraz nawozów funkcjonujących w UE. Równe zasady oferowane przez kryteria end-of-

waste w UE uprościłyby dla nich tę kwestię oraz zapewniłyby stabilność prawną w momen-

cie nabywania płodów rolnych w jakimkolwiek regionie Unii. Zapisy typu "wyprodukowa-

no przy użyciu unijnego kompostu/fermentatu end-of-waste zgodnego z regulacją XX 

YY/20ZZ" mogą stać się podstawą upraszczania umów kupna-sprzedaży owoców i warzyw. 

Co więcej, producenci kompostów/fermentatów oraz sprzedawcy tych materiałów mogliby 

posłużyć się zaletami jakościowymi jako argumentem marketingowym mającym przycią-

gnąć konsumentów owoców i warzyw. W ten sposób konsumenci produktów rolnych mo-

gliby pośrednio przyczynić się wystąpienia efektu przyciągania dotyczącego materiałów 

kompostowych/przefermentowanych. 

 

Przedsiębiorcy pośrednio zaangażowani w sektor produkcji kompostu/fermentatu również 

odczują skutki wprowadzenia unijnych kryteriów end-of-waste dla kompostu i fermentatu. 

Dostawcy usług analitycznych będą musieli tymczasowo liczyć się z nowymi kosztami 

związanymi z wdrożeniem standardów horyzontalnych, wśród których znajdują się koszty 

odnowienia akredytacji oraz koszt szkolenia w zakresie nowych metod pomiarowych. Z 

drugiej strony, firmy działające w kilku państwach członkowskich nie będą już musiały od-

nawiać akredytacji i szkolić w zakresie do 28 różnych krajowych metod badawczych prze-

widzianych dla określonego parametru. Dzięki temu będą w stanie rozszerzać swoją działal-

ność na nowe rynki. W rezultacie zarządcy kompostowni/fermentowni mogą skorzystać na 

niższych cenach usług analitycznych podyktowanych przez zwiększoną konkurencję. Biorąc 

pod uwagę relatywnie niski koszt wysyłki próbek porównany z kosztem pełnego badania, 

firmy analityczne mogą obsługiwać spore obszary rynku europejskiego bez potrzeby fizycz-

nej obecności w poszczególnych państwach członkowskich. 

Dla dostawców technologii i wiedzy fachowej standaryzacja oznacza możliwość wejścia 

na nowe rynki i skorzystania na ekonomii skali. Rozwój może być zainicjowany przez moż-

liwy wzrost zainteresowania produkcją kompostu/fermentatu ze strony władz lokalnych, 

ponieważ unijne kryteria end-of-waste zapewnią prawną stabilność. Tu także dzięki zwięk-

szonej konkurencji skorzystać mogą fermentownie i kompostownie, ponieważ będą mogły 

obniżyć koszty działania i inwestycji. 
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Organizacje zapewniania jakości także mogą prowadzić działalność w różnych państwach 

członkowskich i wciąż cieszyć się korzyściami płynącymi z prostego, ustandaryzowanego 

systemu. 

 

5.4 Oddziaływania prawne 

Poniższa sekcja omawia aspekty prawne związane ze zmianą statusu kompostów bądź fer-

mentatów z odpadowego na produktowy. Analizuje prawodawstwo, jakie jest obecnie sto-

sowane i wskazuje na istotne punkty, które należy wziąć pod rozwagę. 

 

5.4.1 Wpływ na prawo krajowe 

W niektórych państwach członkowskich stosuje się już konkretne przepisy w sprawie kom-

postów i fermentatów oparte na prawie odpadowym. Obejmują one wyraźne zapisy mówią-

ce o tym, czy kompost lub fermentat uznawane są za odpady, czy nie (np. odpowiednio roz-

porządzenia w sprawie bioodpadów i kompostu w Niemczech i Austrii). Można przewidy-

wać, że takie przepisy prawne będą musiały zostać dostosowane do unijnych kryteriów end-

of-waste wdrożonych dla kompostu i fermentatu. 

 

W innych przypadkach zastosowanie mają oficjalne decyzje bądź praktyki sprecyzowane 

przez władze nadzorujące, które łączą status end-of-waste z uzyskaniem zgodności z pew-

nymi standardami lub protokołami, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii. Dostosowanie do 

kryteriów end-of-waste (dotyczące, na przykład, wartości granicznych albo konieczności 

zapewniania jakości) także będzie tu wymagane, aczkolwiek prawdopodobnie adaptacje te 

nie będą musiały przyjąć pełnej formy prawnej. 

 

Przepisy krajowe regulujące użycie kompostu i fermentatu w państwach członkowskich nie 

będą musiały być dostosowywane do zharmonizowanych standardów technicznych dotyczą-

cych parametrów produktu, pobierania i analiz próbek, ponieważ są to narzędzia uzupełnia-

jące kryteria end-of-waste. Ponadto zaleca się, by regulować użycie kompostu lub fer-

mentatu także tam, gdzie podobne przepisy prawne nie zostały jeszcze wdrożone, aby 

zmaksymalizować korzyści środowiskowe i zminimalizować ryzyko dla zdrowia ludzi i 

środowiska wynikające z niewłaściwego użycia. 

 

5.4.2 Wpływ REACH na status produktowy kompostu i fermentatu 

Jednym z najważniejszych aktów prawnych mających związek ze statusem produktowym 

kompostów i fermentatów end-of-waste jest REACH. 

 

REACH to rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (EC 1907/2006)
55

. Regulacja 

weszła w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku. Celem REACH jest zwiększenie ochrony 

zdrowia ludzi i środowiska poprzez lepszą i szybszą identyfikację wewnętrznych własności 

substancji chemicznych. REACH obciąża przemysł większą odpowiedzialnością w zakresie 

zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami oraz dostarczeniem informacji na temat 

ich bezpieczeństwa. Wytwórcy i importerzy muszą gromadzić dane na temat właściwości 

substancji, którymi się zajmują, co pozwoli na bezpieczne obchodzenie się z nimi, muszą 

także rejestrować te informacje w centralnej bazie danych prowadzonej przez Europejską 

                                                           
55

 Więcej informacji na temat REACH znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm (strona w języku angielskim) 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm


218 
  

Agencję Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach. Jednym z głównych powodów opracowania 

regulacji REACH był fakt, że w ciągu wielu lat na rynku europejskim pojawiła się ogromna 

liczba substancji, nierzadko w bardzo dużych ilościach, a mimo to, dane na temat ryzyka 

jakie stwarzają one dla zdrowia ludzi i środowiska są niewystarczające. Regulacja REACH 

została wprowadzona po to, by przemysł mógł posiadać informacje konieczne do bezpiecz-

nego zarządzania własnymi substancjami. 

 

REACH nie ma zastosowania w przypadku kompostów i fermentatów podlegających reżi-

mowi odpadowemu, ponieważ w artykule 2(2) EC 1907/2006 stwierdza się, że "Odpady, w 

rozumieniu dyrektywy 2006/12/WE
56

 Parlamentu Europejskiego i Rady, nie są substancją, 

preparatem ani wyrobem w rozumieniu art. 3 niniejszego rozporządzenia". 

 

Komposty i fermentaty, które utraciły status odpadu, są uważane za substancje i dlatego 

znajdują się w zasięgu regulacji REACH. 

 

Artykuł 2(7)(b) regulacji (WE) Nr 1907/2006 (REACH) oraz jej uzupełnienie w postaci 

regulacji (WE) Nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 roku wyznaczają kryteria zwalnia-

nia substancji opisanych w załączniku V z obowiązku rejestracji i ewaluacji, a także z pew-

nych odnośnych obowiązków użytkownika opisanych w tytule V. Rejestracja tych substan-

cji jest uznawana za nieodpowiednią bądź niepotrzebną, a ich wykluczenie nie szkodzi ce-

lom REACH. Substancje zawarte w załączniku V są zwolnione z rejestracji (oraz obowiąz-

ków użytkownika i obowiązku ewaluacji) dla wszystkich możliwych użyć niezależnie od 

tonażu, w jakim je wyprodukowano lub zaimportowano (obecnie bądź w przyszłości). Firmy 

korzystające z tych zwolnień muszą jednak dostarczyć władzom (na żądanie) odpowiednie 

informacje wykazujące, że ich substancje kwalifikują się do zwolnień. 

 

W zasadzie dwa główne przypadki z załącznika V mają znaczenie dla kompostu i fermenta-

tu, zostały one wyjaśnione w "Poradniku dotyczącym załącznika V - Zwolnienia z obowiąz-

ku rejestracji."
57

 

 
Kompost (punkt 12 w załączniku V) 

Zwolnienie to dotyczy kompostu, jeżeli stanowi on potencjalnie przedmiot rejestracji, tj.  

wtedy, gdy nie jest już odpadem zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE i odnosi się do substancji 

składających się ze stałego, rozdrobnionego materiału, który został zdezynfekowany i usta-

bilizowany dzięki działalności mikroorganizmów i jest wynikiem kompostowania.  

Tak samo wyraźne zwolnienie dotyczy także biogazu, ale nie fermentatu jako takiego.
58

 

 

Substancje występujące w przyrodzie, jeśli nie zostały one zmodyfikowane chemicznie 

(punkty 7 i 8 w załączniku V) 

Ta grupa substancji jest opisana za pomocą definicji z art. 3 ust. 39 i ust. 40:  

Zgodnie z art. 3 ust. 39 „substancje występujące w przyrodzie” oznaczają „substancje w 

sposób naturalny występujące w postaci własnej, nieprzetworzone lub przetworzone jedynie 

ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawitacji; poprzez rozpuszczanie w wo-

dzie, flotację, ekstrakcję z wody oraz destylację z parą wodną lub ogrzewanie jedynie w celu 

usunięcia wody lub substancje, które w jakikolwiek sposób wyodrębniane są z powietrza”. 

 

                                                           
56

 Zastąpiona dyrektywą 2008/98/EC (Ramowa Dyrektywa Odpadowa) 
57

 Więcej informacji pod adresem: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_pl.pdf 
58

 Wstępna wersja "Poradnika dotyczącego załącznika V" obejmowała zwolnienia dla "produktów anaerobo-

wej fermentacji bioodpadów", ale zapis ten nie został zachowany w wersji ostatecznej. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_pl.pdf
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Dalej w poradniku stwierdza się: 

Należy zaznaczyć, że całe żywe lub nieprzetworzone martwe organizmy (np. drożdże (…), 

liofilizowane bakterie) lub ich części (np. części ciała, krew, gałęzie, liście, kwiaty itp.) nie 

są uważane za substancje, preparaty lub wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH i w 

związku z tym nie są objęte przepisami tego rozporządzenia. Do tej samej grupy zaliczają 

się produkty ich trawienia lub rozkładu, prowadzącego do otrzymania odpadów zgodnie z 

definicją wg dyrektywy 2008/98/WE, nawet jeżeli w pewnych warunkach można je uznać 

za materiały odzyskane nie stanowiące odpadów. 

 

Oznaczałoby to, że fermentaty uzyskane z nieprzetworzonych materiałów biologicznych (np. 

odpadów owocowych) znajdują się poza zakresem REACH, podczas gdy fermentaty wy-

tworzone z przetworzonych materiałów biologicznych (np. resztek z produkcji dżemów) 

podlegają zapisom tejże regulacji. 

 

Podsumowując: 

 kompost jest zwolniony z obowiązku rejestracji w ramach REACH, gdy nie uzy-

skał statusu end-of-waste, ale również wtedy, gdy go uzyskał, jak dopuszczają to za-

pisy załącznika V; 

 fermentat nie podlega regulacji REACH tak długo, jak pozostaje odpadem. Jest 

zwolniony z obowiązku rejestracji w ramach REACH, gdy zawiera materiały biolo-

giczne niezmodyfikowane chemicznie, ponieważ zezwalają na to punkty 7 i 8 za-

łącznika V, ale podlega regulacji REACH, jeśli zawiera materiały biologiczne, które 

zostały zmodyfikowane chemicznie, bo wówczas przestaje być odpadem i nie może 

podlegać zwolnieniom sprecyzowanym w punktach 7 i 8 załącznika V. 

 

W obecnej sytuacji producenci fermentatu end-of-waste, który zawiera chemicznie zmody-

fikowane materiały wejściowe, będą musieli działać zgodnie z przepisami regulacji RE-

ACH. 

 

5.4.3 Regulacja w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

Regulacja w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (WE) Nr 

1272/2008 (CLP) wprowadza opracowany przez ONZ globalnie zharmonizowany system 

klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) do wszystkich państw członkowskich UE. 

Regulacja wspiera cel GHS, w myśl którego te same zagrożenia będą opisywane i oznako-

wywane w ten sam sposób na całym świecie. W ramach regulacji CLP odpad nie jest uzna-

wany za substancję, artykuł bądź mieszankę. Tak długo, jak resztki z przetwarzania odpa-

dów są odpadami, tj. są unieszkodliwiane (np. poprzez składowanie), nie podlegają one za-

kresowi CLP, ale resztki, które są odzyskiwane jako substancje lub mieszanki - jak najbar-

dziej. Kategorie substancji lub poszczególne substancje wymienione w załączniku V do re-

gulacji REACH, które zwolnione są z obowiązków rejestracji, ewaluacji i dalszych obo-

wiązków użytkownika nakładanych przez tę regulację, muszą zostać zgłoszone do klasyfi-

kacji i oznakowania tylko wtedy, gdy wykazują niebezpieczne własności. Jeśli jednak pro-

ducent lub importer uznają, że sklasyfikowanie konkretnej substancji wymienionej w za-

łączniku V regulacji REACH jest nieodpowiednie, substancja ta nie musi być zgłaszana do 

spisu klasyfikacji i oznakowania. 

 

Można wysnuć wniosek, że kompost spełniający kryteria end-of-waste (np. taki, który nie 

doprowadzi do wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzi) nie 

wykazuje własności niebezpiecznych i dlatego nie musi być oznakowany zgodnie z CLP, 
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gdyż nie jest sklasyfikowany w CLP jako niebezpieczny. To samo rozumowanie dotyczy 

fermentatu end-of-waste zwolnionego z obowiązków nałożonych przez REACH, dlatego 

i on będzie wykluczony ze spełniania obowiązków nałożonych przez CLP. Sytuacja 

fermentatu end-of-waste podlegającego REACH będzie inna, gdyż materiał ten może 

także podlegać obowiązkom nałożonym przez CLP. 

 

5.4.4 Odpowiedzialność prawna i egzekwowanie prawa 

Jednym z punktów zasługującym na szczególną uwagę jest to, że państwa członkowskie 

mogą być zmuszone do dostosowania swoich mechanizmów kontrolnych, kiedy komposty i 

fermentaty zmienią swój status z odpadowego na produktowy. 

 

Oznacza to, że narzędzia kontrolne stosowane w ramach prawa odpadowego przestaną obo-

wiązywać, a ich miejsce zajmą nowo ustanowione prawne narzędzia kontrolne dotyczące 

produktów. 

Co więcej, mechanizmy nadzoru rynku powinny być stosowane z zamiarem wykrycia ja-

kichkolwiek nieuczciwych produktów "end-of-waste" umieszczanych na rynku. Państwa 

członkowskie powinny w szczególności upewnić się, że materiały nienależące do zakresu 

unijnych kryteriów end-of-waste, które na poziomie krajowym mają status produktu, będą 

podlegać prawu odpadowemu w momencie opuszczenia danego terytorium. 
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7 Słownik pojęć, skrótów i akronimów 
 

ABPR: Regulacja w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego: ROZ-

PORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 

21  października 2009  r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i  uchylające rozpo-

rządzenie (WE) nr  1774/2002 (OJ L 300, 14.11.2009, s. 1-33). 

 

AD: fermentacja anaerobowa 

 

Bioodpad: oznacza biodegradowalne odpady ogrodowe i parkowe, odpady żywnościowe i 

kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, gastronomii i punktów sprzedaży detalicz-

nej oraz porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa żywności. Nie obejmuje resztek z 

leśnictwa i rolnictwa, obornika, osadów ściekowych lub innych odpadów biodegradowal-

nych (tekstyliów naturalnych, papieru i przetworzonego drewna). 

 

CLP: Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowa-

nia substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 

oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

 

EoW: end-of-waste 

 

EPA: Agencja Ochrony Środowiska [Environmental Protection Agency] 

 

Fermentat: fermentat jest półstałym bądź ciekłym produktem fermentacji anaerobowej ma-

teriałów biodegradowalnych. 

 

Importer: oznacza każdą osobę fizyczną bądź prawną działającą w obrębie Unii, która 

wprowadza komposty/fermentaty, które utraciły status odpadu, do obszaru celnego Unii. 

 

Inspekcja wzrokowa: oznacza inspekcję partii towaru przy użyciu jednego lub wszystkich 

zmysłów takich jak wzrok, dotyk i węch i każdego niespecjalistycznego sprzętu. Inspekcja 

wzrokowa powinna być prowadzona w taki sposób, by obejmowała wszystkie reprezenta-

tywne części partii. Najlepiej prowadzić inspekcję wzrokową w punkcie przyjmowania ma-

teriałów podczas ich ładunku i załadunku i przed pakowaniem. Inspekcja wzrokowa może 

obejmować manipulacje manualne takie jak otwieranie pojemników, inne kontrole zmysło-

we (dotykanie, wąchanie) lub użycie odpowiednich przenośnych czujników. 

 

JSAC: Kampania próbkowania i analiz kompostu i fermentatu zorganizowana w latach 

2011-2012. 

 

Kompost: kompost jest stałym, rozdrobnionym materiałem, który powstaje w wyniku kom-

postowania i który został zdezynfekowany i ustabilizowany. 

 

MBS: stabilizacja mechaniczno-biologiczna: część składowa procesu MBT, której celem 

jest stabilizacja frakcji organicznej odpadu przeznaczonego do składowania bądź spalenia. 

Proces nie ma na celu produkcji materiałów kompostowych/przefermentowanych używa-

nych w rolnictwie. 
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MBT: obróbka mechaniczno-biologiczna: oznacza dwustopniową obróbkę mieszanych 

stałych odpadów komunalnych składającą się z etapu mechanicznej separacji i sortowania, 

po którym następuje etap obróbki biologicznej. W zależności od ostatecznego celu MBT 

etap biologiczny jest albo ukierunkowany na wytworzenie nadającej się do składowania 

frakcji "stabilatu" zawierającej minimalną ilość niestabilnego materiału biologicznego, który 

nie jest określany mianem kompostu/fermentatu, albo na produkcję przekompostowa-

nej/przefermentowanej frakcji organicznej zawierającej minimalną ilość zanieczyszczeń, 

określanej mianem kompostu/fermentatu. W trakcie procesu MBT szereg materiałów może 

zostać odzyskanych do powtórnego wykorzystania (np. metale, plastiki i szkło). 

 

MSW: stałe odpady komunalne: oznacza niesegregowane, mieszane odpady z gospo-

darstw domowych i placówek handlowych zbierane razem. Ten strumień odpadowy wyklu-

cza strumienie materiałów odzyskiwalnych zbieranych i trzymanych oddzielnie, czy to bę-

dących strumieniami jednego materiału, czy też wielu materiałów (strumień łączony). 

 

Mt: miliony ton. 1 tona = 1000 kg (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar) 

 

Odpad biodegradowalny: zdefiniowany w Dyrektywie Składowiskowej jako każdy odpad 

ulegający rozkładowi anaerobowemu lub aerobowemu, taki jak odpad żywnościowy i ogro-

dowy, papier i karton. 

 

Odzysk: (definicja zawarta w Ramowej Dyrektywie Odpadowej (2008/98/WE)): jakikol-

wiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastoso-

waniu, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby 

użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do 

spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce. Załącznik II zawiera 

niewyczerpujący wykaz procesów odzysku. 

 

OM: materia organiczna 

 

PAH: policykliczne węglowodory aromatyczne 

 

Partia towaru: oznacza partię kompostu/fermentatu, której dostarczenie od producenta do 

kolejnego właściciela została uzgodniona; jednak partia towaru może zawierać się w kilku 

jednostkach transportowych, takich jak kontenery. 

 

PCB: polichlorowane bifenyle 

 

PCDD/F: polichlorowane dibenzodioksany (PCDD) i polichlorowane dibenzofurany 

(PCDF) 

 

PFC: związki perfluorowane 

 

POP: trwałe organiczne substancje zanieczyszczające 

 

Przetwarzanie: (definicja zawarta w Ramowej Dyrektywie Odpadowej (2008/98/WE)): 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. 

 

QA(S): (system) zapewniania jakości 
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RDO: Ramowa Dyrektywa Odpadowa: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJ-

SKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchyla-

jąca niektóre dyrektywy. 

 

REACH: rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania ze-

zwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (WE 1907/2006) 

 

Recykling: (definicja zawarta w Ramowej Dyrektywie Odpadowej (2008/98/WE)): jaki-

kolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane 

w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych ce-

lach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzy-

sku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako pa-

liwa lub do celów wypełniania wyrobisk. 

 

s.m.: materia sucha 

 

TGR: Techniczna Grupa Robocza, złożona z ekspertów będących przedstawicielami admi-

nistracji państw członkowskich, przemysłu, organizacji pozarządowych i środowisk akade-

mickich. 

 

Unieszkodliwianie: (definicja zawarta w Ramowej Dyrektywie Odpadowej (2008/98/WE)): 

oznacza jakikolwiek proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego 

procesu jest odzysk substancji lub energii. Załącznik I zawiera niewyczerpujący wykaz pro-

cesów unieszkodliwiania. 

 

Właściciel: oznacza każdą osobę fizyczną bądź prawną, która jest w posiadaniu kompo-

stu/fermentatu. 

 

Wykwalifikowana kadra: pracownicy, który posiadają kwalifikacje nabyte poprzez do-

świadczenie bądź szkolenie niezbędne do monitorowania i oceny właściwości kompo-

stu/fermentatu i materiałów wejściowych. 

 

Zbiórka (definicja zawarta w Ramowej Dyrektywie Odpadowej (2008/98/WE)): gromadze-

nie odpadów, w tym również wstępne sortowanie i wstępne magazynowanie odpadów do 

celów ich transportu do zakładu przetwarzania. 

 

Zbiórka selektywna: (definicja zawarta w Ramowej Dyrektywie Odpadowej 

(2008/98/WE)): zbiórka, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady 

jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania. 

 

ZSEE/WEEE: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
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Załącznik 1: Zarządzanie odpadami biodegradowalnymi w UE 

Przegląd systemów zarządzania odpadami biodegradowalnymi w pań-
stwach członkowskich UE 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku 
 

Legenda: 

Kompostowanie 

odpadów zielonych 

i bioodpadów 

Fermentacja 

anaerobowa 

Kompostowanie 

mieszanych stałych 

odpadów komu-

nalnych 

Inna obróbka 

mechaniczno-

biologiczna 

Składowanie Spalanie 

B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 

 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
AT X X - X - X 

Biologiczna obróbka odpadów 

Istnieje ogólnokrajowy, nakazany ustawą system zbiórki selektywnej bioodpadów i odpa-

dów zielonych oraz niezbędna moc przerobowa dla kompostowania. 

Składowanie i obróbka mechaniczno-biologiczna 

Austria wprowadziła krajowy zakaz składowania nieprzetworzonych i biodegradowalnych 

odpadów w 2004 roku i dzięki temu spełnia cele wyłożone w Dyrektywie Składowiskowej 

UE. Zakłady MBT o mocy przerobowej 0,5 miliona ton stabilizują frakcję organiczną reszt-

kowych MSW (po oddzieleniu bioodpadów) tak, że spełnia ona austriackie wymogi przyję-

cia i przechowywania na składowiskach. 

Spalanie 

Spalanie ma ugruntowaną pozycję w Austrii, jednak spala się tylko osady ściekowe, a nie 

odpady organiczne. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
BE X - - - - X 

System zarządzania odpadami w Belgii przypisany jest trzem regionom. Każdy region 

posiada własną politykę zarządzania i przepisy w sprawie odpadów. Informacje o regionie 

Brukseli nie są dostępne. 

Biologiczna obróbka odpadów 

Zbiórka selektywna bioodpadów i odpadów zielonych oraz odpowiednia moc przerobowa 

istnieje we Flandrii, funkcję wspierającą pełni program zapobiegania powstawaniu odpa-

dów, który ogranicza ilość odpadów trafiających na składowiska i do spalarni. 

Składowanie i obróbka mechaniczno-biologiczna 

Planuje się maksymalne ograniczenie składowania odpadów we Flandrii poprzez zapobie-

ganie ich powstawaniu, recykling i obróbkę mechaniczno-biologiczną. Składowane powinny 

być tylko te odpady, których nie można przetworzyć bądź spopielić. Flandria spełnia już cele 

dyrektywy składowiskowej, które odnoszą się do redukcji ilości odpadów, a to dlatego, że w 

2005 roku wprowadziła zakaz składowania odpadów organicznych. Walonia z pewnym 

opóźnieniem naśladuje Flandrię w tym zakresie. 

W Walonii odpady biodegradowalne są albo przetwarzane biologicznie (głównie poprzez 

kompostowanie, w mniejszym stopniu poprzez fermentację beztlenową), albo spalane z na-

stawieniem na odzysk energii. Nie istnieje zakład obróbki MBT, ale krajowa legislacja za-

kazuje składowania pewnych odpadów (AGW 18/03/2004), takich jak osady z zakładów 

przetwórczych (zakazane od 1/1/2007), resztki z gospodarstw domowych (zakazane od 
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1/1/2008) i odpady organiczne (1/1/2010). Cel Dyrektywy Składowiskowej został już speł-

niony. Jedynie kompost z segregowanych odpadów organicznych (głównie odpadów zielo-

nych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych) może być stosowany na glebach 

rolniczych, w innym przypadku trafia do spalania. 

Spalanie 

Spalanie ma ugruntowaną pozycję we Flandrii i Walonii. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
CY - - - - X - 

Biologiczna obróbka odpadów 

Aby wypełnić unijne cele kierowania do dalszej obróbki dla odpadów biologicznych należy 

zbudować odpowiednie moce przerobowe. 

Składowanie 

Pełna implementacja dyrektywy składowiskowej planowana jest na rok 2009. Wymaga to 

zamknięcia niemal 100 składowisk i zastąpienia ich 4 centrami przetwarzania i utylizacji 

bezpiecznych odpadów oraz utworzenia 1 ośrodka przetwarzającego odpady niebez-

pieczne. Należy także opracować system zbiórki selektywnej dla odpadów nadających 

się do przetworzenia (opakowań) oraz promować kompostowanie  odpadów biodegrado-

walnych. 

Spalanie 

Nie istnieje żadna konkretna moc przerobowa. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
CZ X - - - X X 

Biologiczna obróbka odpadów 

Narodowy plan zarządzania odpadami na lata 2002-2013 w Republice Czeskiej obejmuje 

wyzwania związane z celami dla zbiórki selektywnej i kompostowaniem bioodpadów usta-

nowionymi w Programie Implementacji dla odpadów biodegradowalnych. 

Składowanie 

Plan wdrażania Dyrektywy Składowiskowej przygotowano już w roku 2000 tak, by spełniał 

on dziewięć jej kluczowych wymagań. 

Spalanie 

Moc przerobowa spalarni jest częścią czeskiego zarządzania odpadami. 

 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
DE X X _- X _- X 

Biologiczna obróbka odpadów 

Istnieje ogólnokrajowy system zbiórki selektywnej bioodpadów i odpadów zielonych oraz 

niezbędna moc przerobowa kompostowni i zakładów fermentacji beztlenowej wynosząca 

około 12 milionów ton rocznie. 

Składowanie i obróbka mechaniczno-biologiczna 

Niemcy do lipca 2007 roku wprowadziły krajowy zakaz składowania odpadów nieprzetwo-

rzonych i biodegradowalnych i przekroczyły już wartości dla celów dyrektywy składowi-

skowej UE. Około 50 zakładów MBT o mocy przerobowej 5,5 miliona ton stabilizuje frakcję 

organiczną resztkowych MSW (po oddzieleniu bioodpadów) tak, że spełnia ona kryteria przy-

jęcia i przechowywania na składowiskach. 

Spalanie 

Spalanie ma ugruntowaną pozycję w Niemczech, ale poza osadami ściekowymi spalanie 

odpadów organicznych jest niedozwolone. Dodatkowa moc przerobowa ukierunkowana 

szczególnie na kaloryczną frakcję z MBT jest obecnie w fazie konstrukcji. 
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OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
DK x GWC - - - - X 

Biologiczna obróbka odpadów 

Zbiórka i kompostowanie odpadów zielonych są w Danii dobrze rozwinięte i rozpowszech-

nione. Kompostowanie bioodpadów wciąż utrzymuje się na mniej więcej pilotażowym po-

ziomie. 

Składowanie 

Liczba składowisk w Danii zostanie w przyszłości zmniejszona. Oczekuje się, że wymogi na-

rzucone przez ustawę o składowiskach doprowadzą do zamknięcia 40-60 składowisk (z oko-

ło 150 istniejących) przed 2009 rokiem. 

Spalanie 

System zarządzania odpadami w Danii w dużym stopniu polega na spalaniu. Ogólna strate-

gia zakłada zakaz składowania odpadów, które można spalić (odpadów palnych). 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
EE X - - - - - 

Biologiczna obróbka odpadów 

Obecny estoński krajowy plan odpadowy (2008-2013) sugeruje wzrost zbiórki odpadów 

ogrodowych w miastach i zwiększone zainteresowanie kompostowaniem na obszarach wiej-

skich. Nowy plan na lata 2014-2020 obejmie także zbiórkę segregowanych odpadów biodegra-

dowalnych. 

Składowanie 

W przypadku biodegradowalnych odpadów miejskich plan nadaje generalny priorytet od-

dzielaniu bioodpadów z mieszanych MSW przed składowaniem. Obecny plan na lata 2008-

2013 określa cele dotyczące składowania odpadów biodegradowalnych oparte o 320 000 ton 

z referencyjnego roku 1995: 25% do 2010, 50% do 2013 i 65% do 2020 roku. 

Spalanie 

Do końca 2013 roku otwarta zostania spalarnia w Tallinie o rocznej mocy 200 000 ton. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
ES X X X - X X 

Biologiczna obróbka odpadów 

Narodowy plan zarządzania odpadami NWMP na lata 2008-2015 za główny cel w recyklin-

gu przyjmuje przetwarzanie MSW poprzez kompostowanie i AD. Przerób powinien się 

zwiększyć do 2 milionów ton (z 417.078 ton zebranych oddzielnie w 2006 roku) 

Składowanie 

Ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska ma zostać zmniejszona z 

7.768.229 ton w 2006 roku (68% MSW) do 4.176.950 w roku 2016, aby spełnić cele zało-

żone w Dyrektywie Składowiskowej. 

Spalanie 

Plan przewiduje wzrost mocy spalarni nastawionych na odzysk energii z 2.1 miliona ton w 

2006 roku do 2.7 milionów ton w 2012 roku. 9% MSW zebranych w 2006 roku zostało spa-

lonych. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
FI X X - X X - 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Najważniejszym dokumentem odnoszącym się do zarządzania odpadami biodegradowalny-

mi jest narodowa strategia redukcji i utylizacji odpadów biodegradowalnych na składowi-

skach zgodnie z wymogami dyrektywy składowiskowej UE. Strategia zapewnia środki i 

pomoc mające na celu osiągnięcie wytycznych zawartych w dyrektywie składowiskowej. 
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Scenariusze strategii przytaczają statystyki i prognozy związane z produkcją i obróbką odpa-

dów biodegradowalnych na lata 1994, 2000, 2006 oraz 2012. 

Strategia obejmuje ocenę obecnych ilości odpadów biodegradowalnych oraz prognozy i 

różne scenariusze technologiczne (w tym kompostowanie, fermentację, obróbkę mechanicz-

no-biologiczną) oraz infrastrukturalne odnoszące się    do zapobiegania powstawaniu odpa-

dów. 

Składowanie 

Fińska strategia zarządzania odpadami już w przeszłości była całkiem efektywna w redukcji 

ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska wynoszącej mniej niż 50% 

masy sprzed 10 lat. 

Spalanie 

Nie istnieje żadna znacząca moc przerobowa. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
FR X - X - X X 

Biologiczna i mechaniczno-biologiczna obróbka odpadów 

Wzrasta ilość kompostowanych wybranych biodegradowalnych MSW, ale wciąż działanie 

to nie jest spójne (141.000 t w 2002). Oczekuje się dużego wzrostu biokompostowania mie-

szanych MSW (tak zwane kompostowanie odpadów surowych) z powodu wdrażania za-

awansowanych technologii przesiewania i nowych niższych krajowych progów odnoszą-

cych się do jakości kompostu. 

W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w dziedzinie zbiórki odpadów zielonych, a to za 

sprawą ustanowienia punktów zbiórki. Co więcej, francuska agencja ADEME wspiera licz-

ne projekty w zakresie kompostowania. Biologiczna obróbka wstępna odpadów nie jest roz-

powszechniona we Francji, ale doświadczenia istniejących zakładów inspirują działania ko-

lejnych. 

Składowanie 

Dziś składowanie odpadów jest wciąż najczęściej wybieraną opcją w zarządzaniu odpadami 

MSW we Francji: w 2002 roku na składowiska trafiło 42% MSW. Od 2009 roku wszystkie 

składowiska muszą być zgodne z wymaganiami dyrektywy składowiskowej UE oraz z wy-

mogami dotyczącymi kierowania do dalszego przetworzenia. 

Francja przestrzega już wielu przepisów wymuszonych przez cele z 2006 i 2009 roku zawar-

te w dyrektywie składowiskowej. 

Szacowana ilość biodegradowalnych odpadów miejskich w 2016 roku wyniesie jednak 40% 

całej produkcji z roku 1995, a dyrektywa wymaga by w 2016 roku było to tylko 35%. Zgod-

nie z tym wymogiem plany zarządzania odpadami muszą zostać poprawione pod kątem 

wzmocnienia działań recyklingowych. 

Spalanie 

We Francji istnieje około 130 spalarni. Niektóre plany zarządzania odpadami przewidują 

budowę nowych, niektóre znajdują się już w fazie konstrukcji. Szacuje się, że ilość odpadów 

trafiających do spalarni wzrośnie o 1-2 % w ciągu następnych lat. Obecna moc przerobowa 

pozwala na jedynie częściowe spalanie całości odpadów biodegradowalnych. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
GR - - - X X - 
Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych 

Przepis JMD 50910 przedstawia podwójne zobowiązanie greckiego rządu do zamknięcia 

wszystkich nielegalnych składowisk do końca 2008 roku oraz do zmniejszenia ilości biode-

gradowalnych odpadów miejskich do poziomu 65%    do roku 2020. Cele pośrednie: 25% 

(2010) oraz 50% (2013). Cele zostaną osiągnięcie poprzez  
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umiejscowienie zakładów przetwarzających i kompostujących w niemal wszystkich regio-

nach kraju, a także poprzez 

pełne wdrożenie systemów zbiórki selektywnej dla wybranych strumieni odpadów. 

Obecnie żaden z zakładów nie przetwarza segregowanych u źródła odpadów organicznych, 

aczkolwiek nie będzie większego problemu z uskutecznieniem tego postanowienia w przy-

padku odpadów zielonych, jako że te są już zbieranie oddzielnie w niektórych wspólnotach 

miejskich. 

Obróbka mechaniczno-biologiczna MBT 

Różne regionalne plany zarządzania odpadami zakładają budowę zakładów MBT, które sta-

ną się głównymi narzędziami pozwalającymi na osiągnięcie celów dyrektywy składowisko-

wej. Na chwilę obecną działają 3 tego typu zakłady. Oczywiście, możliwość zmiany planów 

zarządzania odpadami tak, by uwzględniały one także inne opcje takie jak obróbka termicz-

na albo segregacja u źródła, pozostaje otwarta, ale warunki dla każdej z tych opcji nie wy-

kształciły się jeszcze dostatecznie. 

Składowanie 

Aż do początku lat 90. użycie nienadzorowanych wysypisk było "tradycyjną" metodą po-

zbywania się odpadów stałych. Od tego czasu ogólna sytuacja ogromnie się poprawiła: ist-

nieje 45 sanitarnych składowisk odpadów (41 z nich już działa), zaś 47 jest w budowie 

(obejmuje to rozbudowę już istniejących). Ostatnie dane za rok 2003 pokazują, że wciąż 

otwartych było 1032 wysypisk, przeważnie małych, w różnych wspólnotach samorządo-

wych w całym kraju. Oczekuje się, że do końca 2008 roku nielegalne wysypiska przestaną 

być problemem. 

Spalanie nie jest powszechną metodą w Grecji. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
HU X - - X X - 
Narodowy plan zarządzania odpadami (NWMP) realizowany od 2003 do 2008 roku określa 

ogólne zadania sektora zarządzania odpadami na Węgrzech. Głównymi celami są: 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

50% redukcja ilości składowanych odpadów biodegradowalnych z całkowitej produkcji w 

latach 1995-2007. Narodowy program bioodpadowy (BIO-P, 2005-2008) za preferencyjne 

metody redukcji BMW uznaje: recykling (papier), kompostowanie, fermentację beztlenową 

(produkcja biogazu), MBT, utylizację termiczną. 

Niezbędna moc przerobowa zbudowana do 2008 roku wyniesie 460.000 t/rocznie dla kom-

postowania i 100.000 t/rocznie dla MBT (HU59). 

Składowanie 

Do 2009 roku stare składowiska zostaną albo zmodernizowane, albo zamknięte. Wraz z 

końcem 2008 roku mniej więcej połowa całej produkcji odpadów (z wyłączeniem biomasy) 

będzie musiała zostać poddana odzyskiwaniu albo użyta    w sektorze elektrotechniki. 

Spalanie 

Stare spalarnie mają zostać do roku 2005 zmodernizowane lub zamknięte (zadanie wykona-

ne). 
 

                                                           

(59) Strategiczna ewaluacja środowiska i zapobieganie wystąpieniu ryzyka w ramach fundu-

szy strukturalnych i spójności na lata 2007-2013 - Kontrakt nr 2005.CE.16.0.AT.016. "Ra-

port z krajowej ewaluacji dla Węgier - raport główny" Ogólna polityka regionalna dyrek-

toriatu. Raport ogłoszony przez GHK Brussels, lis. 2006, s. 217.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdi7strategic_environ.pdf (dostęp 15 paź. 

2007) 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdi7strategic_environ.pdf
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OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
IE X X - X X - 
Irlandzka polityka zarządzania odpadami obejmuje przemyślaną strategię drastycznej reduk-

cji znaczenia składowania na rzecz zintegrowanego podejścia w zarządzaniu odpadami, któ-

re wykorzystuje szereg opcji przetwarzania odpadów mających dostarczyć efektywnych i 

wydajnych usług związanych z odpadami, a także stawia ambitne cele w recyklingu i odzy-

skiwaniu. Alternatywne metody przetwarzania odpadów takie jak kompostowanie, fermen-

tacja, MBT czy spalanie właściwie nie są używane.  

Krajowa strategia na rzecz odpadów biodegradowalnych (2004) ustala następujące cele na 

rok 2013: 

Przekazywanie do dalszej obróbki 50% wszystkich odpadów z gospodarstw domowych bez 

ich składowania 

Przynajmniej 65% redukcja ilości biodegradowalnych odpadów miejskich (BMW) wysyła-

nych na składowiska. 

Rozszerzanie mocy przerobowej dla metod biologicznych (kompostowania, MBT lub AD) 

do 300.000 ton/rocznie. 

Przetwarzanie 35% odpadów miejskich 

Racjonalizacja składowisk dla odpadów miejskich do sieci 20 najnowocześniejszych skła-

dowisk. 

Redukcja emisji metanu ze składowisk o 80% 

Udział kompostowania i fermentacji w Irlandii zwiększa się. Mechaniczna obróbka MSW 

wzrasta, ale biologiczna obróbka MSW wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. 

 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
IT X - - X - X 

Zintegrowane zarządzanie odpadami biodegradowalnymi obejmujące kompostowanie, MBT 

i spalanie 

Włochy wdrożyły dobre i nowoczesne opcje zarządzania odpadami i zintegrowały je zgod-

nie ze  specyficznymi właściwościami różnych strumieni materiałów używając zbiórki se-

lektywnej i recyklingu, a także spalania (w tym odzyskiwanie energii), obróbki mechanicz-

no-biologicznej (12 milionów t rocznej mocy przerobowej - w celu oddzielenia frakcji wy-

sokokalorycznej i ustabilizowania frakcji organicznej przez składowaniem) oraz komposto-

wania segregowanych u źródła bioodpadów i odpadów zielonych (2,8 milionów t/rocznie).  

Składowanie i obróbka mechaniczno-biologiczna MBT 

We Włoszech implementacja dyrektywy składowiskowej wymagała wiele zachodu ze strony 

wszystkich zaangażowanych stron, ale rezultaty są obiecujące. Działania objęły ustalenie 

surowych limitów związanych z materią organiczną (TOC) i wartością kaloryczną odpadów 

przeznaczonych do składowania. Dlatego też wstępna obróbka odpadów realizowana po-

przez obróbkę mechaniczno-biologiczną pozwalającą na stabilizację bądź odzyskanie ener-

gii jest niezbędna. Zgodnie z dekretem 36/03 regiony powinny przyjąć plan albo strategię, 

których zadaniem będzie zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych wysyłanych na 

składowiska. Przed 27 marca 2008 roku wielkość produkcji odpadów miejskich musi zostać 

zredukowana do mniej niż 173 kg na mieszkańca w ciągu roku, przed 27 marca 2011 ma to 

być mniej niż 115 kg, a do 27 marca 2018 roku wartość ta ma wynieść mniej niż 81 kg na 

mieszkańca w ciągu roku. 

Strategia zarządzania odpadami określa następujące instrumenty, jakie mają zostać wdrożo-

ne, by osiągnąć te cele: 

 instrumenty ekonomiczne zniechęcające do utylizacji poprzez składowanie 

 selektywna zbiórka frakcji organicznej, drewnianej i tekstylnej 

 obróbka mechaniczno-biologiczna 
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 obróbka biologiczna 

 spalanie z odzyskiwaniem energii 

 zakaz składowania pewnych strumieni odpadów 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
LT X X - X X - 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Postępujący od 2006 roku ogólny rozwój systemu zarządzania odpadami na Litwie ma w 

perspektywie cele związane z przekazywaniem odpadów biodegradowalnych do dalszego 

przetwarzania zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Składowiskowej. Przyjmuje się, że 

cele te można osiągnąć poprzez podniesienie efektywności selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych i materiałów nadających się do przetworzenia oraz budowę zakładów 

przetwarzających i odzyskujących odpady biodegradowalne przez np. kompostowanie. 

W regionalnych projektach zarządzania odpadami, które są obecnie wdrażane, przewiduje 

się budowę zakładów kompostujących w większości wspólnot samorządowych. Aby jednak 

spełnić sztywne wymagania Dyrektywy Składowiskowej, w przyszłości potrzebne będą tak-

że dodatkowe formy przetwarzania odpadów, np. spalanie (z odzyskiwaniem energii), ob-

róbka mechaniczno-biologiczna, fermentacja beztlenowa itd. 

Na Litwie wiele z firm zarządzających odpadami rozpoczęło kompostowanie z powodu wej-

ścia w życie zakazu składowania odpadów biodegradowalnych z ogrodów, parków i tere-

nów zielonych. 

Składowanie 

Brak bezpiecznych dla środowiska miejsc utylizacji odpadów jest kluczowym problemem 

sektora zarządzania odpadami na Litwie. Trzeba dołożyć szczególnych starań, aby umożli-

wić rozwój nowych składowisk, które pozostawałyby w zgodności ze wszystkimi wymoga-

mi środowiskowymi przedstawionymi w dyrektywie KE 1999/3I/EC. Litwa zobowiązała 

się, że po 16 lipca 2009 roku żadne odpady nie będą przetrzymywane na składowiskach, 

które nie spełniają norm. 

Spalanie 

Na Litwie nie ma spalarni, które byłyby zaprojektowane specjalnie w celu spalania odpa-

dów. 

 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
LU X X - - X - 

Krajowe i lokalne plany zarządzania odpadami od 2005 roku obejmują następujące 

wytyczne ilościowe (% masy), które mają być przestrzegane dla odpadów domowych, syp-

kich i innych podobnych (rok odniesienia: 1999): 

 odpady organiczne: stopa recyklingu 75% 

 stopa recyklingu 45% 

 inne odpady nadające się do odzysku: stopa recyklingu 45% 

Niedostępne są żadne dalsze informacje na temat składowania bądź spalania. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
LV X - - - X X 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Brak przetwarzania biologicznego poza projektami pilotażowymi. 

Składowanie 

Zarządzanie odpadami na Łotwie opiera się na składowaniu. 

Spalanie 

Brak mocy przerobowej dla MSW. 
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OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
MT - - - - X - 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Brak przetwarzania biologicznego, tylko jeden projekt pilotażowy w zakresie kompostowa-

nia. Zamierzano uruchomić działania związane ze zbiórką selektywną i kompostowaniem w 

2006 roku, ale od tamtego czasu nic się w tej sprawie nie zmieniło. 

Składowanie 

Zarządzanie odpadami na Malcie opiera się na składowaniu. 

Spalanie 

Brak mocy przerobowej dla MSW. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
NL X - - - - X 

Ministerstwo Środowiska opracowało narodowy plan zarządzania odpadami na lata 2009-

2021, którego głównym założeniem jest promocja odzyskiwania odpadów, zwłaszcza po-

przez zachęcanie do segregacji odpadów u źródła i dalszego oddzielania strumieni odpadów. 

Segregacja odpadów pozawala na powtórne użycie produktów, materiałów i ich użycie jako 

paliwa. Zgodnie z planem odzysk materiałów musi wzrosnąć z 83% w 2006 roku do 85% w 

roku 2015. 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Stopa odzysku wynosząca w Holandii 3,3 milionów ton/rocznie jest najwyższą wartością dla 

segregowanych u źródła bioodpadów i odpadów zielonych w Europie. 

Składowanie 

Składowanie nadających się do spalenia nadmiarowych ilości odpadów, które ma obecnie 

miejsce, musi zakończyć się  w ciągu pięciu lat. Dekret w sprawie odpadów (zakaz składo-

wania) wszedł w życie w 1995 roku i zakazuje składowania odpadów, jeśli istnieje możli-

wość ich powtórnego użycia, recyklingu bądź spalenia. 

Spalanie 

Spalanie powinno zoptymalizować użycie zawartości energetycznej odpadu, który nie może 

być użyty powtórnie przez wysokowydajne spalarnie odpadów. 

 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
PL X - X X X - 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Odpady biologiczne powinny być zbierane oddzielnie w systemie 2 pojemników głównie w 

miastach. Przez lipcem 2013 roku zainstalowana moc przerobowa powinna wynosić 1,7 

milionów ton/rocznie, a przed 2020 nie mniej niż 2,2 milionów ton, co oznacza budowę 50 

zakładów kompostujących o mocach od 10.000 t do 50.000 t. 

W praktyce kompostowanie obejmuje obecnie jedynie odpady mieszane o niskiej jakości 

używane głównie jako pokrycie składowisk. 

Jeśli chodzi o odpady ogrodowe ujęte w narodowym programie zarządzania odpadami, to 

zakłada się, że 35% odpadów tej kategorii zostanie poddane procesowi kompostowania w 

2006 roku, podczas gdy w 2010 roku będzie to już 50%. 

Składowanie 

Polsce przyznano prawo do okresu przejściowego we wdrażaniu Dyrektywy Składowisko-

wej, który kończy się w 2012 roku. Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, cele pośrednie doty-

czące ilości składowanych odpadów będą ustalane na każdy rok aż do roku 2012. 

Spalanie 

Brak znaczącej mocy przerobowej. 
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OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
PT X X X X X X 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Aby zmniejszyć ilość składowanych odpadów biologicznych, portugalska strategia krajowa 

z 2003 roku promuje zbiórkę selektywną i kompostowanie bądź fermentację beztlenową. 

Wzrost mocy przerobowej z 285.000 t odpadów organicznych w 2005 roku do 861.000 t w 

2016 roku powinien nastąpić wraz z budową 10 dużych oraz szeregu mniejszych zakładów 

przetwarzania odpadów organicznych. 

Składowanie 

Krajowa strategia redukcji składowania miejskich odpadów biodegradowalnych zaczęła 

obowiązywać w 2003 roku, a jej celem jest umożliwienie spełnienia wymogów dyrektywy 

składowiskowej UE. Dodatkowe moce przerobowe dla recyklingu i spalania powinny po-

móc osiągnąć cele kierowania do dalszego przetwarzania. Po ostatnich wyborach prioryte-

tem zamiast recyklingu poprzez kompostowanie czy fermentację zbieranych oddzielnie od-

padów organicznych stała się obróbka mechaniczno-biologiczna. 

Spalanie 

Planowana jest budowa trzeciej spalarni i rozbudowa istniejących. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
SE X X - - - X 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

 W 2010 roku co najmniej 50% odpadów z gospodarstw domowych ma być przetwa-

rzane, także za pomocą obróbki biologicznej 

 W 2010 roku przynajmniej 35% odpadów żywnościowych z domów, restauracji, in-

stytucji i sklepów ma być przetwarzane na drodze zbiórki selektywnej i obróbki bio-

logicznej. 

 W 2010 roku odpady żywnościowe pochodzące z przemysłu żywności będą przetwa-

rzane poprzez obróbkę biologiczną. 

 Obróbka biologiczna - poza kompostowaniem odpadów zielonych - w głównej mie-

rze opierać się będzie na fermentacji beztlenowej. 

Składowanie 

Zakazy dotyczące odpadów nadających się do spalania (1 stycznia 2002 roku) lub kompo-

stowania (1 stycznia 2005 roku). 

Nieadekwatne statystyki odnoszące się do ilości składowanych odpadów palnych i orga-

nicznych utrudniają ocenę potrzeby wzrostu mocy przerobowej, która miałaby być zgodna z 

obostrzeniami. 

Brak znaczącej aktywności MBT. 

Spalanie odpadów jest powszechnie akceptowane i dostępne. 

 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
SI X - - X X - 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Zarządzenie odpadami biodegradowalnymi jest regulowane szeregiem aktów prawnych. 

Dekret w sprawie składowania odpadów określa ilość biodegradowalnych komponentów w 

odpadach komunalnych, które mogą być składowane. 

Aby zmniejszyć ilości odpadów biodegradowalnych wraz z wprowadzeniem limitów doty-

czących ich objętości, przyjęto trzy nowe rozporządzenia: dekret w sprawie zarządzania 

odpadami kuchennymi i ogrodowymi; dekret w sprawie przetwarzania odpadów biodegra-

dowalnych; dekret w sprawie zarządzania odpadowymi olejami i tłuszczami jadalnymi.  
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Dekret w sprawie przetwarzania odpadów biodegradowalnych nałożył obowiązki związane 

z przetwarzaniem, użyciem i wprowadzaniem tych odpadów do obrotu. 

W kontekście ochrony zasobów naturalnych,  w celu zwiększenia proporcji przetwarzanych 

i odzyskiwanych odpadów, a także zmniejszania negatywnego oddziaływania środowisko-

wego składowania, Słowenia przyjęła w 2008 roku program operacyjny w sprawie elimina-

cji odpadów, którego celem była redukcja ilości unieszkodliwianych odpadów biodegrado-

walnych. Innym celem jest założenie sieci zakładów zarządzających odpadami. W odniesie-

niu do liczby ludności i jej geograficznej dystrybucji plan zakłada rozwój 13-15 centrów 

zarządzania odpadami. Ogólny zamysł zarządzania odpadami przewiduje działania na trzech 

poziomach - lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Na początek 2011 roku planowa-

na jest rewizja programu operacyjnego. 

Składowanie 

Składowanie jest wciąż najczęściej stosowaną metodą zarządzania MSW w Słowenii. 

Jak podaje Urząd Statystyczny Republiki Słowenii, w 2008 roku na składowiska trafiło  

822.700 t odpadów. Średnio ich struktura przedstawiała się następująco: 79,2% odpadów 

komunalnych, 9,4% odpadów z sektora budowlanego, 3,8% osadów z oczyszczalni ścieków, 

0,1% odpadowych opakowań, 0,7% odpadów z przemysłu przetwarzania drewna i papieru i 

6,7% innych typów odpadów. 

Patrz także dane: ARSO | KOS 

Spalanie 

Słowenia nie posiada spalarni zaprojektowanych do spalania komunalnych odpadów sta-

łych. 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
SK X - - - X - 

Ustawa o odpadach nr 223/2001 Coll. reguluje całość zarządzania odpadami. Plan zarządzania 

odpadami WMP SR na lata 2006-2010 został przyjęty przez rząd w 2006 roku. Wspólnoty 

samorządowe przygotowują plany zarządzania odpadami i są odpowiedzialne za wszystkie 

odpady produkowane na swoim obszarze. 

Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Artykuł 18 (3m) Ustawy nr 223/2001 nie zezwala na składowanie odpadów zielonych, a 

także nakłada obowiązek selektywnej zbiórki biodegradowalnych odpadów miejskich na 

władze samorządowe. WMP określa cel na 2010 rok jako spadek ilości składowanych biode-

gradowalnych odpadów miejskich do poziomu 20% w 2005 roku. 

Władze lokalne są odpowiedzialne za odzyskiwanie odpadów zielonych. Zazwyczaj nadzo-

rują (lub współnadzorują z gospodarstwami rolnymi) pracę zakładów kompostujących i bioga-

zowni. 

Składowania i spalanie 

Cele na 2010 rok w zarządzaniu odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne to 70% w 

sektorze odzysku, 0 % spopielanych i 19% składowanych. 

Słowacki raport o zapotrzebowaniach na kolejny okres rozliczeniowy funduszu spójności do 

2013 roku wyraża potrzebę uruchomienia od 400 do 900 małych lokalnych zakładów kompo-

stujących oraz od 6 do 10 dużych.60 
 

OPCJE B/GWC AD MSWC MBT LAND INCIN 
UK X X - X X - 

                                                           
60

 Strategiczna ewaluacja środowiska i zapobieganie wystąpieniu ryzyka w ramach funduszy strukturalnych i 

spójności na lata 2007-2013 - Kontrakt nr 2005.CE.16.0.AT.016. "Raport z krajowej ewaluacji dla Słowacji - 

raport główny" Ogólna polityka regionalna dyrektoriatu. Raport ogłoszony przez GHK Brussels, lis. 2006  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_environ.pdf (dostęp 15 paź. 2007) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_environ.pdf
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Biologiczne przetwarzanie odpadów 

Rząd Wielkiej Brytanii wraz ze Zgromadzeniem Narodowym (National Assembly) postawili 

przed sobą wymagające cele zwiększenia recyklingu odpadów miejskich: Przetwarzanie 

bądź kompostowanie powinno objąć co najmniej 25% odpadów z gospodarstw domowych    

do 2005 roku, przynajmniej 30% do roku 2010 i 33% do roku 2015. Nie określono zakresu, 

w jakim używane będą alternatywne metody obróbki takie jak MBT albo AD. 

Kompostowanie odpadów zielonych jest w UK dobrze rozwinięte i rozpowszechnione. Co-

raz większym zainteresowaniem cieszy się AD. 

Poszczególne regiony UK dążą do osiągnięcia innych celów recyklingowych, które wykra-

czają poza wymagania krajowe. 

Składowanie: Pozwolenia na składowanie mogą być odsprzedawane między wspólnotami 

w ramach schematu pozwoleń składowiskowych i handlowych LATS (Landfill Allowance 

and Trading Scheme). 

Spalanie: 

Władze starają się zachęcić do porzucenia spalania odpadów, które nie jest bardzo po-

wszechne w UK. 
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Załącznik 2: Podejście odpadowe i produktowe dla kompostu 

Krajowe podejścia i kryteria określające, czy kompost produkowany z odpadów może być wprowadzany do obro-
tu jako produkt, czy wciąż podlega reżimowi odpadowemu. 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku. 
 

 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

AT PRODUKT Rozporządzenie w spra-

wie kompostu BGBL I 

291/2001 

 Centralna rejestracja kompostowni 

 Lista pozytywna materiałów wejściowych 

 Obszerna dokumentacja dotycząca: 

o przyjęcia odpadów 

o zarządzania procesem i materiałami 

o kryteriów jakości dla kompostu 

o oznaczeń produktowych, deklaracji, etykietowania i sprzedaży 

kompostu 

 Zewnętrzne próbkowanie i certyfikacja produktu prowadzone przez uznane 

instytuty 

Jeśli wszystkie kryteria są spełnione i zatwierdzone przez zewnętrzny system cer-

tyfikacji, wszystkie typy kompostu mogą być sprzedawane jako PRODUKT 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

BE 

Flandria 

ODPAD 

(materiał surowy 

drugorzędny) 

VLAREA flamandzkie 

Rozporządzenie w spra-

wie przeciwdziałania 

powstawaniu odpadów i 

zarządzania nimi (B.S. 

1998-04-16) 

Pełna kontrola jakości w ramach certyfikatu VLACO obejmuje: 

 Kryteria wejściowe, 

 Parametry procesu, 

 Standardy dla produktu końcowego 

 Prawidłowe użycie 

Jeśli warunki zostaną spełnione, kompost traci status odpadu, a staje się materia-

łem surowym. 

Użytkownicy muszą uzyskać certyfikat OVAM tylko w przypadku stosowania 

kompostu z osadów ściekowych. 

BE 

Walonia 

ODPAD Dekret w sprawie kompo-

stów i fermentatów 

(obecnie oceniany przez 

rząd Walonii) 

Kompost nie przestaje być odpadem 

W zaproponowanym systemie klasyfikacji dla wszystkich materiałów określono 

cztery klasy (A, B, C, D) i dwie podklasy (B1, B2). Komposty należą do klasy B i 

są podzielone na podklasy B1 i B2 zależnie od typu i pochodzenia materiału. 

 

Materiał klasy D nie może być używany na glebach; 

Materiał klasy C nie może być używany na glebach rolniczych; 

Materiał Klasy A i B może być używany na glebach rolniczych. 

i. Normy dla podklasy B2 to normy takie same jak dla osadów z zakładów prze-

twórczych, które mogą być powtórnie wykorzystane w rolnictwie zgodnie z pra-

wem europejskim, np. zarządzanie na poziomie danego gruntu oraz wstępne bada-

nie gleby (oba działania muszą być dokumentowane). W celu ochrony gleb przed 

metalowymi pierwiastkami śladowymi określa się maksymalną stosowaną ilość, 

zaś gleba jest wstępnie badana na obecność tych pierwiastków (aby nie dopuścić 



244 
  

 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

do przekroczenia danego poziomu). 

ii. Normy dla podklasy B1 są mniej restrykcyjne, ponieważ w danym materiale 

(takim jak odpady z przetwórstwa żywności, komposty z odpadów zielonych, osa-

dy dekarbonizowane itp.) występują mniejsze poziomy śladowych metali i związ-

ków organicznych, a także dlatego, że należy spełniać kryteria Kody Wodnego w 

zakresie zrównoważonego zarządzania azotanami w rolnictwie. Dlatego wstępne 

analizy gleb nie są konieczne, co upraszcza użycie tych materiałów na glebach 

rolniczych. Obecność system zarządzania jakością pozwala na wykrywalność na 

poziomie farmy/firmy, w innych wypadkach utrzymuje się wykrywalność na po-

ziomie danego pola. 

BG --- --- --- 

CY --- --- --- 

CZ PRODUKT Ustawa o nawozach 

156/1998 Sb. wydana 

przez Ministerstwo Rol-

nictwa Republiki Cze-

skiej 

ČSN 46 5735 Prů-

myslové komposty 

Czeski standard dla kom-

postu 

System rejestracji nawozów: Centralny Instytut Nadzoru i Badań w Rolnictwie, 

czeski Inspektorat Środowiska 

jedna klasa kompostu; Wymogi jakościowe odpowiadają klasie 1 czeskiego stan-

dardu dla kompostu, ale parametry jakości są tu mniejsze w porównaniu z kompo-

stami odpadowymi. 

Użycie nie jest ograniczone do rolnictwa. 

Kompost musi być rejestrowany tylko dla tej grupy, a inspekcje/próbkowanie 

przeprowadzane są przez Centralny Instytut Nadzoru i Badań w Rolnictwie. 

PRODUKT 

 

Rozporządzenie w spra-

wie bioodpadów (w 

przygotowaniu) 

W nowym projekcie ordynacji kompostowej przewidziano 3 klasy zdefiniowane 

według kryteriów end-of-waste. 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

DE ODPAD Rozporządzenie w spra-

wie nawozów (26. Listo-

pada 2003) 

Zarządzanie w obiegu 

zamkniętym oraz 

prawo odpadowe (KrW-

/AbfG); Rozporządzenie 

w sprawie bioodpadów 

(BioAbtV, 1998) 

Kompost, także ten wytworzony z segregowanych u źródła odpadów organicz-

nych, jest traktowany jak ODPAD z powodu swoich odpadowych właściwości i 

potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko. (ryzyko skażenia) 

 Pozytywna lista materiałów wejściowych 

 Higieniczna nieszkodliwość 

 Wartości graniczne dla metali ciężkich 

 Wymogi środowiskowe dla bezpiecznego stosowania 

 Badania gleb 

 Oficjalna kontrola stosowania z ramienia władz zajmujących się odpadami 

 Dokumentacja zatwierdzonej utylizacji 

Wszystkie klasy i typy kompostu, które produkowane są z określonych materiałów 

źródłowych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bioodpadów pozostają ODPA-

DAMI 
ODPAD 

produkt (!) 

RAL Gütesicherung 

RALGZ 251 
Ulgi związane z regularnymi kontrolami i protokołami zatwierdzania w reżimie 

odpadowym przysługują producentom biorącym udział w dobrowolnym schema-

cie QA. Mimo, że z prawnego punktu widzenia kompost jest ODPADEM, kom-

post o zapewnionej jakości i posiadający znak jakości może być wytwarzany i 

traktowany jak produkt na szeroką skalę. Ulgi obejmują: 

 Brak badań gleby 

 Brak oficjalnych kontroli dokonywanych przez odpowiednie władze 

 Brak przymusu dokumentowania zgodnego zastosowania 

Z zasady wszystkie klasy i typy kompostu, które są wytwarzane z materiałów segre-

gowanych u źródła według Rozporządzenia w sprawie bioodpadów pozostają OD-

PADEM, ale w praktyce, jeśli są certyfikowane w ramach QAS RALGZ 251 mogą 

być sprzedawane i używane jako quasi-PRODUKTY. 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

DK ODPAD Ustawa rządowa 1650 z 

13.12.06 w sprawie uży-

cia odpadów (i osadów)     

w rolnictwie. 

Użycie kompostu opartego na odpadach podlega sztywnym regułom (maksymal-

nie 30 kg P/rok/ha etc.), a stężenie metali ciężkich w glebie nie może przekroczyć 

pewnych poziomów. Z tego powodu władze chcą wiedzieć, dokąd konkretnie kom-

post trafia, co możliwe jest jedynie wówczas, gdy traktuje się go jako odpad, a nie 

jak produkt (wolna dystrybucja). 

Kompost z odpadów ogrodowych i parkowych jest wyłączony spod regulacji od-

padowych i dlatego traktuje się go jak produkt. 
EE ODPAD Rozporządzenie Mini-

sterstwa Środowiska 

2002.30.12 nr 78 oraz 

rozporządzenie 

2002.01.01 nr 269. 

Limity metali ciężkich w kompoście (kompoście z osadów) 

Brak konkretnych przepisów dotyczących kompostu z bioodpadów i odpadów 

zielonych 

 

ES PRODUKT Dekret Królewski 

506/2013 w sprawie pro-

duktów nawozowych 

 Lista wejściowa [Aneks IV] 

 Dokumentacja [Artykuł 16] Deklaracja materiałów surowych, opis proce-

su, certyfikacja potwierdzająca spełnienie wszystkich wymogów prawnych 

 Minimalne kryteria dla produktów nawozowych używanych w rolnictwie i 

ogrodnictwie [Aneks I]: materiały surowe, sposób uzyskiwania, minimalna 

zawartość składników odżywczych oraz inne wymagania, parametry, które 

muszą zostać zadeklarowane na etykiecie 

 Kryteria jakości dla gotowego kompostu [Aneks V]: zawartość metali 

ciężkich, % azotu, zawartość wody, wielkość cząstek, maksymalna zawar-

tość mikroorganizmów, ograniczenia użycia.  
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

FI PRODUKT 

ODPADOWY 

Jätelaki (prawo odpado-

we) 

Regulacja nawozowa 

539/2006 

Dekret Ministerstwa Rol-

nictwa i Leśnictwa w 

sprawie produktów na-

wozowych 12/07 

ODPAD zmienia się w PRODUKT, jeśli kompost spełnia kryteria zawarte w regu-

lacjach nawozowych i jest stosowany w glebie bądź mieszany w ściółce. 

Nie ma jednak zewnętrznego schematu zatwierdzania lub inspekcji. Próbki mogą 

być pobierane przez producentów kompostu! 

Odpad może być używany jako produkt nawozowy, jeśli kompost spełnia kryteria 

krajowego prawa nawozowego. Produkt nawozowy musi być wytworzony w za-

twierdzonym zakładzie, który posiada system samonadzoru. Produkty nawozowe 

muszą spełnić ogólne wymagania i wymagania dotyczące oznaczania typu zanim 

trafią do sprzedaży. 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

FR PRODUKT Standard NF U44-051 Kompost z odpadów mieszanych - brak listy pozytywnej! 

 4 typy produktów: 

 "Organiczne ulepszacze gleby - dodatki organiczne i środki wspierające 

kulturę gleby" 

 "Organiczne ulepszacze gleby - komposty zawierające substancje niezbęd-

ne w rolnictwie pochodzące z oczyszczania wody (kompost z osadów)" 

 "Dodatki organiczne z nawozami" 

 "Środki wspierające kulturę gleby" 

Dalsze kryteria jakości: 

 Wartości graniczne dla: stężeń i wsadu metali śladowych (g/ha*r), nieczy-

stości, patogenów, skażeń mikrobiologicznych 

 Wymogi w etykietowaniu 

Brak zewnętrznych schematów regularnego potwierdzania i inspekcji. Próbki mo-

gą być pobierane przez producentów kompostu. Uwzględniono jednak prawną 

możliwość wizytacji przez odpowiednie władze w oparciu o procedury IPPC, któ-

re we FR odnoszą się także do zakładów kompostujących. 

Kompost wytworzony niezgodnie z obowiązującymi standardami jest ODPADEM i 

musi być stosowany jako taki, chociaż producent może wystąpić o jego tymczaso-

wą autoryzację. W ten sposób standard może być łatwo ominięty. 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

GR PRODUKT Wspólna decyzja ministe-

rialna 114218, 

1016/B/17-11-97. 

Prawo nawozowe 

(2326/27-6-1995, określa-

jące typy licencji używa-

nych przy sprzedaży na-

wozów). 

Kompost jest uznawany za produkt i może być sprzedawany pod warunkiem, że 

zachowuje zgodność z obostrzeniami zawartymi w ramie roboczej Specyfikacji i 

Ogólnych Programów dla Zarządzania Odpadami Stałymi. 

Nie określono protokołów/organizacji służących do przeprowadzania próbkowania 

i analiz. 

Kompost wytworzony z materiałów pochodzenia rolniczego (wytłoki z prasy ole-

jowej, pestki, ścinki drzew, odchody itp.) uznawane są za produkty i sprzedawane 

w ramach prawa nawozowego. 

HU PRODUKT 36/2006 (V.I8.) Reguła 

ustawowa mówiąca o li-

cencjonowaniu, przecho-

wywaniu, sprzedaży i sto-

sowaniu produktów nawo-

zowych. 

Komposty posiadają status odpadu, chyba że są licencjonowane zgodnie z regułą 

ustawową nr 36/2006 (V.I8.). Po uzyskaniu licencji kompost może stać się PRO-

DUKTEM. 

Uzyskanie statusu produktu możliwe jest po zapewnieniu zgodności z regułą 

ustawową nr 36/2006 (V. 18.). Kryteria: 

 Lista wejściowa, 
 Zewnętrzne potwierdzanie jakości przez uznane laboratoria, 

 fizyczne, chemiczne i biologiczne parametry gotowego kompostu. 

IE PRODUKT licencje odpadów EPA Status produktu osiągany jest na podstawie indywidualnych licencji; producent 

musi udowodnić zgodność ze wszystkimi wymogami operacyjnymi i produkto-

wymi zapisanymi w dokumencie zgody. W IE nie obowiązuje prawny standard, czy 

QAS lub protokół jakości, który określałby moment, w którym odpad staje się pro-

duktem. 
IT PRODUKT L. 748/84 (prawo nawo-

zowe); 

D.M. 05/02/98 (Regula-

cja techniczna w sprawie 

Kryteria przy statusie produktu oparte na krajowym prawie o nawozach obejmują: 

 Jakościową listę wejściową (odpady organiczne segregowane u źródła) 

 Parametry jakościowe gotowego kompostu 

 Kryteria w etykietowaniu produktu 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

uproszczonych procedur 

autoryzacji w odzyskiwa-

niu odpadów) 

Kompost z zakładów przetwarzających odpady mieszane/zakładów MBT może 

być wciąż używany w ramach starego dekretu DPR 915/82 0 DC I 27/7/84 jako 

ODPAD w ograniczonych zastosowaniach (tereny poprzemysłowe, regeneracja 

składowisk itp.) 

LT PRODUKT Dekret Ministerstwa 

Środowiska  

(Dl-57/styczeń  2007)  

Zgodnie z wymogami środowiskowymi w kompostowaniu bioodpadów producent 

kompostu musi posiadać certyfikat potwierdzający jakość kompostu 

 Próbkowaniem kompostu zajmuje się PRODUCENT (!) 
 BRAK zewnętrznego potwierdzania lub inspekcji zakładów 

LU PRODUKT Licencja odpadowa Status produktu osiągany jest tylko poprzez wdrożenie QAS. QAS jest obowiąz-

kowym elementem licencjonowania odpadów w zakładach kompostujących. Pozo-

stałe kryteria to: 

 Lista pozytywna materiałów wejściowych 

 Bezpieczeństwo higieniczne (wymogi procesowe i patogeny wskaźnikowe) 

 Wartości graniczne dla metali ciężkich 
 Wymogi przy stosowaniu nienaruszającym równowagi w środowisku (ety-

kietowanie) 
LV PRODUKT Licencjonowane jako 

nawozy organiczne Roz-

porządzenie rządowe nr 

530 " Przepisy w sprawie 

identyfikacji, jakości, 

zgodności i sprzedaży 

nawozów" 25.06.2006) 

Jakość i skład kompostu. Status produktu osiąga się poprzez rejestrację i badanie 

w certyfikowanych laboratoriach. Pozostałe kryteria to: 

 Bezpieczeństwo higieniczne 

 Wartości graniczne dla substancji skażających 

MT ODPAD --- BRAK przepisów w sprawie kompostu 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

NL PRODUKT Dekret w sprawie jakości 

i użytkowania nawozów 

organicznych innych niż 

obornik. ( 1991) 

Jeden lub więcej składników organicznych, oprócz odchodów zwierząt, rozkłada-

nych przez mikroorganizmy w stabilny produkt końcowy, w którym proces kom-

postowania zachodzi znacznie wolniej. 

 kluczowe kryteria 

o Proces kompostowania (higienizacja) i jego dokumentowanie 

o stabilność (brak ustalonej wartości), oraz 

o nieobecność odchodów zwierząt 

o limity dla metali ciężkich 

o minimalna zawartość materii organicznej 
o deklaracja i etykietowanie 

PL ODPAD Prawo odpadowe Zgoda ministerialna wydawana przez Ministerstwo Środowiska 

 PRODUKT Prawo nawozowe Zgoda ministerialna wydawana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Kryteria: 

 Wartości graniczne dla metali ciężkich (3 klasy; również komposty niskiej 

i wysokiej jakości) 

 Test na obecność patogenów 

PT PRODUKT NP 1048 - standard dla 

nawozów  

Portaria 672002 pg 436 

Kompost definiowany jest jako organiczny ulepszacz gleby "Correctivo organico" 

Żadne konkretne przepisy nie są dostępne. 

RO --- --- BRAK przepisów dla kompostu 

SE ODPAD Prywatny QAS oraz 

SPRC 152 (standard dla 

kompostu) 

Kryteria odpadowe: 

definicja według europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Standardy dla kompostu zarządzane są przez szwedzki Instytut Standaryzacji SP) 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

SI PRODUKT Dekret w sprawie wsadu 

substancji niebezpiecz-

nych obecnych w nawo-

zach do gleby (1996 ze 

zmianami z 2001 roku) 

Jeśli kompost spełnia wymagania nałożone przez rozporządzenie w sprawie kom-

postu, to może być nazywany PRODUKTEM. Jeśli wartości graniczne zostaną 

przekroczone, wówczas kompost może być używany jak ODPAD, pod warunkiem, 

że użycie zostanie poprzedzone oceną ryzyka dokonywaną przez akredytowane la-

boratorium. 

Kryteria: 

wartości graniczne dla metali ciężkich (3 klasy) oraz AOX i PCB 

Maksymalne poziomy dla szkła, plastików i metali 

Ale: Pobieraniem próbek kompostu zajmuje się producent (!); brak certyfikacji 

QAS! 
SK PRODUKT Ustawa nr 223/2001 Col. 

o odpadach z później-

szymi zmianami 
Słowacki standard tech-

niczny (STS) 46 57 35 

Komposty przemysłowe 
Ustawa nr 136/2000 Col. 

o nawozach 
Ustawa nr 264/1999 Col. 

o technicznych właści-

wościach produktów 
Regulacja rządowa nr 

400/1999 Col. wyszcze-

gólniająca techniczne 

wymagania dla produk-

tów 

Bioodpad, który został poddany procesowi odzyskiwania, zyskuje miano kompo-

stu, lecz taki produkt nie może być sprzedawany. 

Kompost może być sprzedawany, gdy uzyska certyfikat wydany przez autoryzo-

waną osobę zgodnie z Ustawą nr 264/1999 Col. 

Kluczowe kryteria przy statusie PRODUKTU: 

 Parametry jakościowe gotowego kompostu - STS 46 57 35 

 Parametry procesu (sanityzacja) - STS 46 57 35§ 

 Zatwierdzanie jakości przez uznane laboratoria lub organizacje zapewnia-

nia jakości - Ustawa nr 264/1999 Col. 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

UK ODPAD Regulacje w sprawie li-

cencjonowania zarządza-

nia odpadami 

 

ABPR 

Anglia, Walia. Szkocja i Irlandia Północna: Kompost musi być sprzedawa-

ny/dostarczany w zgodności z regulacjami w sprawie licencjonowania zarządza-

nia odpadami określającymi sposoby przechowywania i stosowania kompostu na 

gruntach (reguły te stosuje się także niezależnie od tego, czy pochodzi od odzwie-

rzęcych produktów ubocznych, czy nie). Nie istnieją kryteria jakości/klasy, lecz 

w formularzu stosowania i materiale dowodowym (wyniki badań odpadów) wysy-

łanych do prawodawcy, należy uzasadnić 'korzyść rolniczą' lub 'ulepszenie środ-

owiskowe'. Prawodawca dokonuje ewaluacji biorąc pod uwagę charakterystykę 

gleby / gruntu, która ma otrzymać odpady, dawki tych odpadów i inne istotne 

kwestie. 

Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna: Kompost wytworzony w całości lub w 

części z odzwierzęcych produktów ubocznych przy sprzedaży i stosowaniu musi 

spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie odzwierzęcych produktów ubocz-

nych (ABPR) 

PRODUKT BSI PAS 100:2005 

 

 

 

BSI PAS 100:2005 

+ Protokół Jakości dla 

Kompostu 

Szkocja: wymaga certyfikowania PAS 100 (lub równorzędnego standardu) stwier-

dzającego, że kompost na pewno się sprzeda, jest używany bez dalszego odzyski-

wania, nie jest utylizowany oraz że nie jest mieszany z innymi odpadami, mate-

riałami, kompostami, produktami i dodatkami. 

Irlandia Północna: stanowisko podobne do szkockiego. 

Anglia i Walia: zarówno wymogi standardu, jak i Protokołu muszą zostać spełnio-

ne, aby móc sprzedawać/dostarczać/używać "Kompost wysokiej jakości" jako 

PRODUKT. 

Kluczowe kryteria: 

 Lista pozytywna dozwolonych typów materiałów wejściowych i źródło-

wych 

 System QM obejmujący ewaluację HACCP; standard procesowy, w tym 
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 Kompost = 

PRODUKT  

lub ODPAD 

 

Podstawa prawna lub 

standard 

Główne kryteria, wg których 

1) kompost przestaje być odpadem i/lub 

2) jest wprowadzany na rynek i używany nawet w ramach reżimu ODPA-

DOWEGO 

higienizacja 

 prowadzenie i utrzymywanie pełnej dokumentacji 

 kontrakt na dostawę dla każdej wysyłanej partii 

 zewnętrzne potwierdzanie jakości 

 testowanie gleby pod kątem kluczowych parametrów 

 archiwum dokumentacji stwierdzającej użycie kompostu utrzymywane 

przez zarządcę gruntu, który otrzymał kompost (rolnictwo i ogrodnictwo z 

upraw glebowych) 

 

 nb.: We wszystkich krajach UK, jeśli 'produkt' kompostowy wytworzono w 

całości lub w części z odzwierzęcych produktów ubocznych, musi być on 

umieszczany na rynku, przechowywany, używany i dokumentowany zgod-

nie z wymaganiami ABPR. 
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Załącznik 3: Limity dla metali ciężkich w kompoście/fermentacie 

Limity dla metali ciężkich w europejskich standardach dla kompostu i fermentatu. 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku. 
 

Pań-

stwo 

Regulacja Typ standardu 
Cd Crtot CrVI Cu Hg Ni Pb Zn As 

mg/kg s.m. 

AT Rozp. w sprawie kompostu: Klasa A+ (rolnictwo orga-

niczne) 

rozporządzenie z 

mocą ustawy 

0,7 70 - 70 0,4 25 45 200 - 

Rozp. w sprawie kompostu: Klasa A (rolnictwo; ogrod-

nictwo hobbystyczne) 
1 70 - 150 0,7 60 120 500 - 

Rozp. ws. kompostu: Klasa B     wartość graniczna  

(kszt. krajobrazu; rekultywacja) (wartości orientacyjne)* 

3 250 
- 

500 

(400) 

3 100 200 1800 

(1200) 
- 

BE Dekret Królewski, 07.01.1998, autoryzacja konkretnych 

przypadków, kompost 
dekret z mocą usta-

wy 
2 100 - 150 1 50 150 400 20 

 Dekret Królewski, 07.01.1998, autoryzacja konkretnych 

przypadków, FERMENTAT 
dekret z mocą usta-

wy 
6 500 - 600 5 100 500 2000 150 

BG Brak regulacji 
- - - - - - - - - - 

CY Brak regulacji 
- - - - - - - - - - 

CZ Użycie na gruntach rolnych (Grupa pierwsza) ustawowy 2 100 - 100 1 50 100 300 10 

           Kształtowanie krajobrazu, rekultywacja (projekt Rozpo-

rządzenia w sprawie bioodpadów) (grupa druga) 
Ustawowy 

Klasa 1 2 100 - 170 1 65 200 500 10 

Klasa 2 3 250 - 400 1,5 100 300 1200 20 

          



256 
  

Klasa 3 4 300 - 500 2 120 400 1500 30 

Prawo nawozowe 156/1998, ordynacja 474/2000 (uzu-

pełniona) 
FERMENTAT 

materia sucha>13% 
2 100  150 1 50 100 600 20 

Prawo nawozowe 156/1998, ordynacja 474/2000 (uzu-

pełniona) 
FERMENTAT 

materia sucha<13% 
2 100  250 1 50 100 1200 20 

DE Zapewnianie jakości RAL GZ - kompost/fermentat dobrowolny QAS 1,5 100 - 100 1 50 150 400 - 

Rozporządzenie w sprawie bioodpadów dekret z mocą usta-

wy (Klasa I) 
1 70 - 70 0,7 35 100 300 - 

   (Klasa II) 1,5 100 - 100 1 50 150 400 - 

DK Ustawa nr 1650; Kompost po 13. grudnia 2006 

dekret  

z mocą ustawy 
0,8 - - 1,000 0.8 30 

120/ 

60  
dla 
ogrodów 

pryw. 

4,000 25 

EE Rozp. Min. Środowiska (2002.30.12; n° 87) Ustawa w 

sprawie osadów 
ustawowy - 1000 - 1000 16 300 750 2500 - 

ES Dekret królewski 506/2013 w sprawie nawozów 

  Klasa A 
ustawowy 

0,7 70 0 70 0,4 25 45 200 - 

   Klasa B 2 250 0 300 1,5 90 150 500 - 

   Klasa C 3 300 0 400 2,5 100 200 1000 - 

FI Dekret Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie 

produktów nawozowych 12/07 

dekret z mocą usta-

wy 
1,5 300 - 600 1 100 150 1500 25 

FR NF U44-051 standard 3 120  300 2 60 180 600  

GR KYA 1 14218, grecki Dziennik Rządowy, 1016/B/17- 1 

1-97 [Ramy określające i ogólne programy dot. zarządza-

nia odpadami stałymi] 

dekret z mocą usta-

wy 
10 510 10 500 5 200 500 2000 15 

HU Reguła ustawowa 36/2006 (V. 1 8) ustawowy Co: 50; 

Se: 5 
2 100 - 100 1 50 100 — 10 
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IE Licencjonowanie zakładów przetwórczych przez kom-

petentne władze 

stabilizowany produkt MBT lub kompost niespełniający 

wymogów klas I i II 

ustawowy 5 600 - 600 5 150 500 1500 - 

(Kompost - Klasa I) ustawowy 0,7 100 - 100 0,5 50 100 200 - 

(Kompost - Klasa II) ustawowy 1,5 150 - 150 1 75 150 400 - 

IT Prawo nawozowe (L 748/84; oraz: 03/98 oraz:217/06) w 

sprawie BWC/GC/SSC 

dekret z mocą usta-

wy 
1,5 - 0,5 230 1,5 100 140 500 - 

Luk-

semburg 

Licencjonowanie zakładów 
 1,5 100 - 100 1 50 150 400 - 

LT Rozporządzenie w sprawie osadów ściekowych Kateg. I 

(LAND 20/2005) 
ustawowy 1,5 140  75 1 50 140 300 - 

LV Rozporządzenie w sprawie licencjonowania zakładów 

przetwarzających odpady  

(n° 413/23.5.2006) - brak konkretnych regulacji dla kom-

postu 

ustawowy =próg 

pomiędzy odpa-

dem/produktem 

3   600 2 100 150 1 500 50 

NL Zmieniona Krajowa Ustawa o nawozach z 2008 roku  ustawowy  1 50 - 90 0,3 20 100 290 15 

PL Nawozy organiczne ustawowy 5 100  - 2 60 140 - - 

PT Standard dla kompostu w przygotowaniu - - - - - - - - - - 

Szwecja Wartości orientacyjne dla QAS dobrowolny 1 100 - 100 1 50 100 300  

Wartości orientacyjne dla SPCR 152 dobrowolny 1 100 - 600 1 50 100 800 - 

Wartości orientacyjne dla SPCR 120 (FERMENTAT) dobrowolny 1 100 - 600 1 50 100 800 - 

SI Dekret w sprawie przetwarzania odpadów biodegrado-

walnych (Oficjalny Dziennik Urzędowy Republiki Sło-

wenii, nr 62/08) 

Ustawowy: klasa 1* 0,7 80 - 100 0,5 50 80 200 - 

Ustawowy: klasa 2* 1,5 200 - 300 1,5 75 250 1200 - 

Ustawowy: stabili-

zowane odpady 

biodegradowalne* 

7 500 - 800 7 350 500 2500 - 

* normalizowane do 30% zawartości materii organicznej 

SK Standard Przemysłowy STN 46 5735              Kl. 1 dobrowolny (Mo: 5) 2 100  100 1 50 100 300 10 
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        Kl. 2 dobrowolny (Mo: 20) 4 300  400 1.5 70 300 600 20 

UK UKROFS nawożenie w rolnictwie organicznym, 'Prze-

kompostowane odpady domowe' 

ustawowy (WE 

Reg. 889/2008) 
0,7 70 0 70 0,4 25 45 200 - 

Standard: PAS 100 dobrowolny 1,5 100 - 200 1 50 200 400 - 

Standard: PAS 110 (FERMENTAT) dobrowolny  1,5 100 - 200 1 50 200 400 - 

EKO 

etykieta 

UE 

Decyzja COM (EC) n° 64/2007 eko-etykieta dla podłoży 

hodowlanych 

Decyzja COM (EC) n° 799/2006 eko-etykieta dla ulep-

szaczy gleby 

dobrowolny 

[Mo: 2; As: 10; Se: 

1.5;  

F: 200 [tylko jeśli 

włączono materiały 

z procesów przemy-

słowych] 

1 100 - 100 1 50 100 300 10 

Regulacja 

UE w 

sprawie 

rolnictwa 

organicz-

nego 

WE Reg. nr 889/2208. Zgodność z limitami wymagana 

tylko dla kompostów z segregowanych bioodpadów 
ustawowy 0.7 70 - 70 0.4 25 45 200 - 
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Załącznik 4: Limity dla zanieczyszczeń w kompoście 

Limity zawartości zanieczyszczeń w kompoście w krajowych rozporzą-
dzeniach i standardach dotyczących kompostu. 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku. 
 

Państwo Zanieczyszczenia Ø Rozmiar sita 
Wartości  graniczne  

% s.m. (m/m) 

AT        Rozporządzenie w 

 sprawie kompostu 
Suma; rolnictwo  

Suma; rekultywacja grun-

tów 

Suma; użycia techniczne  

Plastiki; rolnictwo  

Plastiki; rekultywacja 

gruntów 

Plastiki; użycia techniczne  

Plastiki; roln. bez gruntów 

ornych  

Plastiki; użycia techniczne  

Metale; rolnictwo 

2 mm 

> 2 mm 

 

> 2 mm 

> 2 mm 

> 2 mm 

 

>2mm 

 >20mm 

 

> 20 mm 

--- 

≤ 0,5 % 

<1 % 

 

< 2 %  

< 0,2 % 

< 0,4 % 

 

<1 % 

< 0,02 % 

 

< 0,2 % 

< 0,2 % 

BE               Dekret Królewski 

w sprawie nawozów, ulepszaczy 

gleby i podściółek 

Suma  

Kamienie 

> 2 mm 

> 5 mm 

< 0,5 % 

< 2  %  

 

CZ        Ustawa o nawozach  Suma, rolnictwo > 2 mm 

 

<2 % 

Rozporządzenie w sprawie 

bioodpadów 

Suma, rekultywacja grun-

tów 

> 2 mm < 2  %  

DE          Rozporządzenie      w 

sprawie bioodpadów 

Szkło, plastiki, metale 

Kamienie 

> 2 mm 

> 5 mm 

< 0,5 % 

< 5 %  

 

ES Suma zanieczyszczeń 

(szkło,  

metale, plastiki) 

> 2 mm < 3 %  

FI            Prawo nawozowe Suma — < 0,5 % 

FR                NFU 44-051 Arkusze plastikowe > 5 mm < 0,3 % 

 Inne plastiki  

Metale 

> 5 mm  

> 2 mm 

< 0,8 %  

< 2,0 % 
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HU Brak obostrzeń — — 

IE  licencje dla odpadów EPA Suma; kompost klasy 1 

oraz 2 

 

> 2 mm ≤ 0,5 % 

 Suma; kompost niskiej 

klasy/MBT 

> 2 mm ≤ 3 %  

 Kamienie > 5 mm ≤ 5 %  

IT    
         Prawo nawozowe 75/2010 Metale, szkło, plastiki 

Kamienie 

> 2 mm 

>5mm 

 

< 0,5 %. 

< 5 %. 

LV           Ustawa rządowa

     nr 530 , 

25.06.2006 

Suma (szkło, metale, pla-

stiki) 

> 4 mm < 0,5 % 

NL Ustawa nawozowa + 

Różne systemy certyfikacj 

Suma > 2 mm 

 

< 0,5 % 

 Szkło  

Szkło 

 

> 2 mm 

> 16 mm 

< 0,2 % 

0 

 Kamienie 

Części biodegradowalne 

> 5 mm 

>50 mm 

< 2 %  

0  

 
SI  Dekret w sprawie przetwa-

rzania materiałów biodegrado-

walnych 

Szkło, plastiki, metale 

Klasa 1 

Klasa 2 

Stabilizowane odpady biodeg. 

 

Minerały, kamienie 

Klasa 1 

Klasa 2 

Stabilizowane odpady biodeg. 

 

< 2mm 

< 2mm 

< 2mm 

 

 

< 5mm 

< 5mm 

< 5mm 

 

< 0,5% 

< 2% 

< 7% 

 

 

< 5% 

< 5% 

- 

UK                   PAS 100 Suma > 2 mm < 0,5 % 

    dobrowolny, standard Obejmuje plastiki  < 0,25 % 

 Kamienie: inne niż 'mulcz' > 4 mm < 8  %  

 Kamienie: w 'kompoście  

mulczowym' 

> 4 mm < 1 6  %  
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Załącznik 5: Przepisy dotyczące higienizacji kompostu 

Przepisy prawne dotyczące eliminacji patogenów, kiełkujących nasion i 
diaspor roślinnych w kompostach w kilku krajach Europy 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku. 
 

 Pośrednie 

Reżim 

CZASOWO-

TEMPERATUROWY 

Bezpośrednie metody 

°C % 

H2O 

Wielkość 

cząst. 

mm 

czas Obszar 

zastosowania 

patogeny/ 

chwasty 

produkt (P)/ 

dopuszczona technologia (AT) 

Regulacja ABP 

2001/1774/EC 

70  12 1 g Materiał kat. 

3 

 

Escherichia coli 

LUB Enterococcae 

 

Salmonella 

Walidacja procesu 

< 1000 / g w 4 z 5 próbek 

1000-5000 / g w 1 z 5 próbek 

Kompost końcowy: 

nieobecne w 25 g w 5 z 5 próbek 

EC/ 'eko-etykieta' 

2006/799/EC 

2007/64/EC 

    ulepszacz 

gleby 

podłoże ho-

dowlane 

Salmonella sp. 

E. coli
61 

 

Helminth 0va
61 

chwasty/diaspory 

nieobecne w 25 g 

< 1000 MPN (najbardziej praw-

dopodobna liczba)/g 

nieobecne w 1,5 g 

kiełkujące rośliny: ≤ 2 rośliny/l 

AT 
Ustawowe 'Wytyc-

zne - krajowa  sztuka 

kompostowania' 

55-

65 

 

  10 d regeneracja 

gleb 

rolnictwo 

 

 

pakowanie, 

obiekty spor-

towe/pl. za-

baw 

 

 

użycie tech-

niczne 

ogrodnictwo/ 

podściółki  

Salmonella sp. 

Salmonella sp. 

E. coli 

 

Salmonella sp. 

E.coli 

Camylobacter, 

Listeria sp. 

--- 

chwasty/diaspory 

nieobecne 

nieobecne 

przy wyniku pozytywnym zalece-

nia bezpiecznego użytkowania 

nieobecne 

nieobecne 

nieobecne 

nieobecne 

brak wymagań 

kiełkowanie ≤ 3 rośliny /l  

elastyczne reżimy czasowo- tempe-

raturowe opisano dla min. 55°C przy 

1 do 5 przerzuceń w ciągu 10 -14 dni 

w procesie termofilowym 

BE             60 

55 

  4 d 

12 d 

 kontrola procesu 

chwasty 

relacje czas./temp. 

nieobecne 

CZ    Rozporządze-

nie w sprawie bio-

odpadów 

55 

65 

  21 d 

5 d 

 Salmonella spp. 

E. coli 

Enterococcae 

nieobecne 

< 10
3
 CFU / g 

< 10
3
 CFU / g 

DE    Rozporządze-

nie w sprawie bio-

odpadów 

55 

60
1)

 

65
2)

 

40 

40 

40 

 14 d 

7 d 

7 d 

  

Salmonella senft. 

Plasmodoph. Brass. 

Nicotiana virus 1 

Nasiona pomidora 

 

 

Salmonella senft. 

chwasty/diaspory 

Walidacja procesu 
3) 

nieobecne 

wskaźnik zaraźliwości: ≤ 0,5 

wart. orient. w bioteście: ≤ 8/zak 

wskaźnik kiełkowania/próbkę: ≤ 

2% 

Produkcja kompostu: 

nieobecne w 50 g próbki 

kiełkowanie ≤ 2 rośliny/l 

DK 55   14 d Kontrolowany 

sanityzowany 

kompost 

Salmonella sp. 

E. coli, 

Enterococcae 

nieobecne 

< 100 CFU /g m.ś. 

< 100 CFU /g m.ś. 

ES      Salmonella sp. nieobecne w 25 g 

                                                           
(

61
) Dla tych produktów, w których zawartość organiczna nie pochodzi wyłącznie z odpadów zielonych, ogro-

dowych i parkowych. 
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E. coli < 1000 MPN (najbardziej praw-

dopodobna liczba)/g 

FI      Salmonella 

Escherichia coli 

Grzyby (np. fusa-

rium) 

 

Globodera riosto-

chiensis i pallida, 

Clavibacter michi-

canensis, Ralstonia 

solanacearum, Syn-

chytrium endobioti-

cum, Rhitzomania, 

Meloidogyne spp 

 

Inne choroby roślin 

poddawane kwaran-

tannie 

brak w próbce 25g 

1000 CFU/g 

Brak w substratach używanych 

przy sadzonkach 

 

Brak w produkcie nawozowym 

wytworzonym z surowej materii 

warzyw korzeniowych, buraków i 

ziemniaków lub z frakcji gleby 

wierzchniej towarzyszących tym 

materiałom w zakładzie przetwa-

rzającym korę. 

 

 

 

 

Brak w produkcie nawozowym 

wytworzonym z odpadów roślin-

nych bądź z substratach produkcji 

gazów cieplarnianych 

 

FR 60   4 d Ogrodnictwo/ 

sprzedaż 

detaliczna 

Inne użycia 

Salmonella sp. 

Helminth 0va 

Salmonella sp. 

Helminth Ova 

nieobecne w 1 g 

nieobecne w 1 g 

nieobecne w 25 g 

nieobecne w 1,5 g 

IE     Odpady zielo-

ne 

 

odpady gastrono-

miczne 

 

Kat. 3 ABP 

--- 

 

60 

 

70 

--- 

 

 

--- 

 

400 

 

12 

--- 

 

2 x 2 

d 

1 g 

Indywidualna 

licencja! 

2004 

Indywidualna 

licencja! 

2007 

Salmonella sp. 

Faecal colimforms 

Salmonella sp. 

Faecal colimforms 

nieobecne w 50 g 

≤ 1000 MPN/g 

nieobecne w 50 g 

≤ 1000 MPN/g 

IT 

Prawo nawozowe 

55   3 d   

Salmonella sp. 

E. Coli 

 

nieobecne w 25 g próbki 

≤ 1.0 x 10
3
 CFU/g 

 

LV    Rozporządze-

nie 

Rządowe 

nr 530 

25.06.2006 

    nawozy Salmonella sp. 

E. coli 

nieobecne w 25 g próbki 

< 2500 CFU /g 

NL 

Beoordelingsrichtlijn 

keurcompost 

55   4 d  Nematody 

Rhizomania virus
62

 

Plasmodoph. 

Brass. 

chwasty 

Nieobecne 

nieobecne 

nieobecne 

 

kiełkujące rośliny: ≤ 2 rośliny /l 

PL     Wszystkie 

zastosowania  

Ascaris 

Trichuris 

Toxocara 

Salmonella sp. 

Nieobecne 

nieobecne 

nieobecne 

nieobecne  

SI Dekret w sprawie 

przetwarzania odpa-

dów biodegradowal-

nych (Oficjalny 

Dziennik Urzędowy 

55 

60 

65 

 

  14 d 

7 d 

7d 

 Salmonella sp. brak w 25 g 

                                                           
62

 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez holenderskie Stowarzyszenie Zarządzania Odpadami parametr 
ten nie jest już mierzony. 
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Republiki Słowenii, 

nr 62/08) 

UK 

PAS 100 

dobrowolny stan-

dard 

65 50  7 d
4)

 Wszystkie 

zastosowania 

Salmonella ssp. 

E. coli 

 

chwasty/diaspory 

Nieobecne w 25 g 

< 1000 CFU (jednostka tworząca 

kolonię)/g 

kiełkujące chwasty: 0/1 
min 2 przerzucenia 
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Załącznik 6: Regulacja użycia kompostu 

Rozporządzenia w sprawie użycia kompostu 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku. 
 

 Regulacja Wymogi bądź restrykcje w użyciu kompostu 

AT Rozporządzenie w sprawie kompo-

stu 
 Rolnictwo: 8 t s.m. /ha*r w jednostce czasu 5 lat 

 Regeneracja gruntów: 400 lub 200 t s.m. /ha*r w 

ciągu 10 lat zależnie od klasy jakościowej  

 Regularne stosowanie poza sektorem żywności: 20 

lub 40 t s.m. /ha*r w ciągu 3 lat zależnie od klasy ja-

kościowej 

 Przew. elektryczne > 3 mS/cm: wyłączone ze sprzeda-

ży w paczkach i ogrodnictwa prywatnego 
Ustawa Prawo wodne  Szczegółowe wymagania w stosowaniu zgodne z 

Programem Działań opartym na Dyrektywie Azota-

nowej UE (np. ograniczenie do 210 lub 170 kg sumy 

N na hektar w ciągu roku) 

BE 

Flandria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walonia 

 

 

 

Dekret Królewski w sprawie nawo-

zów, ulepszaczy gleby i ściółek 

Przepisy w sprawie nawozów (dy-

rektywa azotanowa) regulacje odpa-

dowe VLAREA 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du Gouvernement 

wallon favorisant la 

valorisation de certains 

déchets 

 Wymagany jest dokument towarzyszący z informacją 

o użytkowniku. 

 Rozporządzenie w sprawie nawozów ogranicza N 

oraz P, częściowo możliwe jest większe użycie 

kompostu z powodu jego korzystnego wpływu  po-

równanego z obornikiem. 

 VLAREA wymaga certyfikatów VLACO w 

użyciu i ogranicza max. poziom substancji skaża-

jących oraz wskazuje na warunki określające max. 

wielkość stosowania. 

 

 Nie skupione konkretnie na odpadach organicz-

nych, więc warunki wyłożone są w certyfikacie 

użycia 

BG Brak dostępnych danych b.d. 

CY Brak dostępnych danych b.d. 

CZ Rozporządzenie w sprawie bioodpa-

dów, Ustawa o odpadach (2008) 
 Zgodnie z nadchodzącym Rozporządzeniem w 

sprawie bioodpadów (2008) istnieją ograniczenia 

dla klasy pierwszej związane z przepisami w sprawie 

wymogów higienicznych przy stosowaniu na obiek-

tach sportowych; klasa druga najlepsza może być uży-

wana w ilości 200 t s.m./ha na 10 lat. 

Prawo nawozowe  Prawo nawozowe wymaga stosowania zgodnego z 

dobrymi praktykami. 

DE Rozporządzenie w sprawie bioodpa-

dów 

(BioAbfV1998) 

Rozporządzenie w sprawie ochrony 

gleby 

(BbodSchV 1999) 

Rozporządzenie w sprawie nawozów 

(DÜMV, 2003) 

 Rozporządzenie w sprawie bioodpadów określa uży-

cie rolnicze na poziomach: dla kompostu Klasy I 20 t 

s.m. na 3 lata, Klasy II 30 t s.m. na 3 lata. 

 Rozporządzenie w sprawie ochrony gleby w użyciach 

pozarolniczych pomiędzy 10 a 65 t s.m. kompostu w 

zależności od użycia. 

 Nawożenie kompostem ma odbywać się zgodnie z 

dobrymi praktykami 

DK Ustawa rządowa 1650 z dnia 

13.12.1996 w sprawie użycia odpa-

dów (i osadów) w rolnictwie 

 7 t s.m. /ha*r na każde 10 lat 

 ograniczenie azotu do 170 kg/ha*r 

 ograniczenie dla fosforu do średnio 30 kg/ha*r na 3 
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lata 

 Poziomy metali ciężkich i związków organicznych 

ograniczone są w  materiałach WEJŚCIOWYCH dla 

procesu kompostowania 

EE Brak obostrzeń dotyczących kompo-

stu 

Jedynie ograniczenia w użycie osadów stabilizowanych 

"kompostu z osadów" 

ES Dekret Królewski 506/2013 w spra-

wie produktów nawozowych 
 Kompost klasy C (kompost z odpadów mieszanych) 5 t 

s.m./ha*r 

FI Dekret Ministerstwa Rolnictwa i 

Leśnictwa w sprawie produktów 

nawozowych 12/07  

 maksymalny wsad Cd/ha 6 g w ciągu 4 lat (tereny 

uprawowe), 15 g w ciągu 10 lat (ogrodnictwo krajo-

brazowe), 60 g w ciągu 40 lat (leśnictwo); 

 wsad rozpuszczalnego fosforu na 5 lat 400 kg (rol-

nictwo), 600 (ogrodnictwo) i 750 (ogrodnictwo kra-

jobrazowe); wsad rozpuszczalnego azotu w ciągu 5 

lat w ogrodnictwie krajobrazowym max. 1250 kg 

FR Organiczne ulepszacze gleby - Do-

datki organiczne i substancje wspiera-

jące kulturę gleby NFU 44-051 

W momencie, w którym kompost spełni wymogi stan-

dardu NFU 44-051, ograniczenia użycia zostają zdjęte. 

W ramach standardu przepływ metali ciężkich i pier-

wiastków ograniczony jest do maksymalnego poziomu 

wsadowego: 

 g/ha na rok:   As 270, Cd 45, Cr 1,800, Cu 

3,000, Hg 30, Ni 900, 

Pb 2,700, Se 180, Zn 6,000  

 g/ha w ciągu 10 lat: As 900, Cd 150, Cr 6,000, 

Cu 10,000, Hg 100, 

Ni 3,000, Pb 9,000, Se 600, Zn 30,000 

 Stosowanie powinno uwzględniać dobre praktyki 

rolnicze i potrzeby 

agronomiczne związane z użyciem kompostu. 

GR Wspólna krajowa decyzja ministe-

rialna114218/1997 

Górna granica ilości metali ciężich utylizowanych na 

gruntach rolnych Cd 0,15, Cu 12, Ni 3, Pb 15, Zn 30, Cr 

5, Hg 0,1, kg/ha/r " 

HU 49/2001 Reguła ustawowa dotycząca 

ochrony wód i wód gruntowych 

dotkniętych działalnością rolniczą 

 

10/2000. (VI. 2.) K6M-EuM-FVM-

KHVM – Zasada ochrony wód 

 Stosowanie kompostu na gruntach rolnych jest ogra-

niczone zależnie od ilości składników odżywczych; 

poziom dla azotu 170 kg/ha. 

 Poziomy dawek zależą od poziomu skażenia tła i 

zawartości składników odżywczych w glebie określo-

nych w krajowej regule ustawowej dotyczącej wartości 

progowych przy ochronie wód gruntowych i podskór-

nych oraz gleb. 

IE Instrument ustawowy SI nr 

378/2006 Dobre praktyki w rolnic-

twie dla ochrony wód: Instrument 

ustawowy 612 z 2006 roku 

 prawo azotanowe IE   Kompost musi być uwzględ-

niony w planie zarządzania składnikami odżyw-

czymi. Dostępność składników odżywczych oblicza 

się podobnie jak w przypadku odchodów bydlę-

cych. 

 

 Istnieją określone okresy oczekiwania związane z 

dopuszczaniem zwierząt do gruntów nawożonych 

kompostami bioodpadowymi i oparte na ABPR 

o odpady gastronomiczne: 21 d dla przeżuwa-

czy; 60 d dla świń; 
o kompost z wycofanych środków spożywczych 

i odpadów rybnych: 3 lata (w fazie korekt) 

IT Krajowe prawo nawozowe L. 748/84 

(poprawione w 2006 roku wraz z 

ustanowieniem nowego prawa na-

wozowego, D.lgs. 217/06) Przepisy 

regionalne 

 Aby stosować kompost zgodnie z dobrymi praktykami 

rolniczymi, trzeba go wpierw uznać za produkt, co dzie-

je się, jeśli spełnia wszystkie standardy. Nie ograniczo-

no ilości wsadu na jednostkę powierzchni. 
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 Niektóre regiony skodyfikowały swoje pode j-

ście do stosowania materiałów niskiej jakości i  

regeneracji składowisk poprzez wbudowanie tych 

kwestii w stare regulacje w sprawie "kompostu z mie-

szanych MSW" (DCI 27/7/84) 

LT Wymogi środowiskowe w kompo-

stowaniu bioodpadów, zatwierdzone 

przez Ministerstwo Środowiska 25 

stycznia 2007, nr Dl-57 

Standardy w użyciu osadów ścieko-

wych jako nawozów oraz przy regen-

racji LAND 20-2005 (Gaz., 2005, nr 

142-5135) 

 Jeśli kompost używany jest w celu ulepszenia jakości 

gleby, roczny wsad metali ciężkich nie może przekro-

czyć norm zgodnych z LAND 20-2005. 

 Stosowanie kompostu w rolnictwie i w celu zregene-

rowania gleby ograniczone jest przez poziom skażenia 

mikroorganizmami patogennymi, organicznymi sub-

stancjami mikroskażającymi i metalami ciężkimi 

(zgodnie z LAND 20-2005) 

 Stosowanie kompostu na gruntach rolnych ograni-

czone jest przez ilość składników odżywczych wy-

noszącą 170 kg/ha azotu i 40 kg/ha fosforu rocznie. 

LU Dyrektywa azotanowa UE  brak konkretnych regulacji; zalecenie (dobrowolne): 15 

t s.m. /ha *r 

 Obowiązkowe jedynie dokumentowanie użycia kompo-

stu i informowanie Ministerstwa 

LV Brak przepisów jedynie dla kompostu z osadów ściekowych 

MT Brak dostępnych danych  

NL Nowe krajowe regulacje nawozowe 

po 01/2008 
 Kompost musi spełnić standardy krajowe (metale cięż-

kie) 

 W nowym prawie nawozowym ograniczenia stosowa-

nie oparte są jedynie na zawartości składników odżyw-

czych w rolnictwie max. 80 kg P2O5 /ha*r i 120 do 250 

kg N /ha*r zależnie od zapotrzebowania uprawy 

 W przypadku niektórych roślin, które rozwijają 

się w glebie (np. ziemniaków), kompost musi 

posiadać certyfikat stwierdzający obecność szkła < 0,2 

% 

PL Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku w 

sprawie nawozów i nawożenia 

(Dz.U. nr 147, poz. 1033, ze zmia-

nami) 

 Nawozy organiczne i środki wzrostu roślin zawierające 

kompost mogą być sprzedawane i używane tylko na te-

renie Polski na podstawie licencji wydawanej przez Mi-

nisterstwo Rolnictwa; 

 Produkty zawierające kompost są używane dokładnie 

tak, jak wymaga tego instrukcja używania i przecho-

wywania, która jest integralną częścią licencji; 

 Limit dla użycia azotu 170 kg azotu (N) w postaci 

czystej na ha rocznie odnosi się tylko do nawozów natu-

ralnych 

PT Brak dostępnych przepisów --- 

RO Brak dostępnych danych b.d. 

SE Szwedzka Rada 

Rolnictwa: 

SJV 1998:915 

(regulacja w sprawie osadów ścieko-

wych) 

 Ustalony maksymalny wsad metali ciężkich 

Maksymalny wsad metali ciężkich (g/ha*r): Pb 25; Cd 0.75; 

Cu 300; Cr 40; Hg 1.5; N i  2 5 ;  Zn  6 0 0  

 Dyrektywa azotanowa Rolnictwo: azot: 150 kg/ha*r oraz fosfor: 22 - 35 kg/ha*r 

SI Dekret w sprawie przetwarzania 

odpadów biodegradowalnych (Ofi-

cjalny Dziennik Urzędowy Republi-

ki Słowenii, nr 62/08) 

 Klasa I może być używana bez ograniczeń 

 Klasa II może być stosowana z ograniczeniami daw-

kowania uwzględniającymi zawartość i wsad metali 

ciężkich na podstawie specjalnego pozwolenia po 

ewaluacji oraz ocenie ryzyka wykonanej przez labo-

ratorium. 
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Dekret w sprawie ochrony wód 

przez skażeniem spowodowanych 

przez azotany ze źródeł rolniczych 

(Oficjalny Dziennik Urzędowy Re-

publiki Słowenii, nr 113/09) 

 Stosowanie nawozów organicznych na gruntach jest 

ograniczone ilością azotu 250 kg/ha. 

SK Ustawa nr  220/2004 Col. w sprawie 

ochrony i użytkowania użytków 

rolnych 

 Ustala dopuszczalne stężenia potencjalnie niebez-

piecznych pierwiastków w glebach rolnych. 

Dekret Ministerstwa Rolnictwa nr 

26/2000, w sprawie nawozów. 
 Określa typy nawozów, max. stężenia niebezpiecznych 

pierwiastków w nawozach organicznych, ściółkach i 

nawozach komercyjnych, sposoby przechowywania i 

warunki transportu, a także metody testowania nawo-

zów. 

UK Każdy z krajów UK stosuje inne 

wymogi 

Poniższe przykłady pochodzą z 

części regulacji obowiązujących w 

Anglii i Walii 

 Użycie w rolnictwie oraz stosowanie do gleby inne niż 

regeneracja gruntów: Każdy właściciel/zarządca gruntu 

musi uzyskać licencję zwalniającą z zarządzania odpa-

dami, Paragraf 7A (Waste Management Licence 

Exemption, Paragraph 7A) jeszcze przed przyjęciem, 

przechowywaniem i stosowaniem kompostu. Kom-

post musi być wytworzony z segregowanych u 

źródła bioodpadów. Za Paragrafem 7A: 

 Należy wykazać 'korzyść dla rolnictwa' bądź 'us-

prawnienie ekologiczne', co czyni się poprzez użycie 

kompostu zgodnie z regulacjami NVZ lub stosując się 

do zasad Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na rzecz 

ochrony gleb i wody. Biorąc pod uwagę typową za-

wartość azotu w 'kompoście zielonym', dawki przy za-

stosowaniu powinny wynieść w przybliżeniu; 

 30 - 35 ton m.ś. na hektar w ciągu roku przy limicie 

dla obszarów NVZ wynoszącym 250 kg całkowitego 

azotu na hektar, 

 30 ton m.ś. na hektar w ciągu roku, jeśli zamiast zasad 

NVZ stosuje się zasady dobrych praktyk rolniczych, 

lub 

 60 - 70 ton m.ś. na hektar raz na dwa lata jeśli zamiast 

zasad NVZ stosuje się zasady dobrych praktyk rolni-

czych. 
  dobrowolny Kodeks dobrych praktyk rolniczych na 

rzecz ochrony: limit dla azotu wynosi 250 kg /ha/r 

(dla wszystkich typów używanego 'obornika 

organicznego', w tym dla kompostu); kompost można 

stosować także w ilości 500 kg/ha raz na dwa lata 
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Załącznik 7: Limity dla wsadu metali 

Dopuszczalne maksymalne wsady metali ciężkich do gleby określone w 
przepisach prawnych i standardach krajowych [g/ha*r] 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku. 
 

Państwo 
 

Cd Crtot Cr
VI

 Cu Hg Ni Pb Zn As Se 

  
[g/ha*r] 

WE 
'osad ściekowy' 

1)
  w ciągu 10 lat 150 3.000 - 12.000 100 3.000 15.000 30.000 - - 

AT 

osad ściekowy
2) 

 

Rozp. w sp. naw.   w ciągu 2 lat 

20 

5 

1.250 

300 
- 

1.250 

350 

20 

5 

250 

200 

1.000 

300 

5.000 

1.500 
- - 

BE 
VLAREA (kompost)        rocznie 12 500 - 750 10 100 600 1.800 300 - 

CY 
brak dostępnych danych b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

CZ 
osad ściekowy                rocznie 

max. 5 t s.m./3 lata w rolnictwie 
5 200  500 4 100 200 2.500 30  

DE
1) 

osad ściekowy 16 1.500 - 1300 13 300 1.500 4.100 - - 

DK 

7 t s.m. podstawa / kalkulacja 

odn. do30 kg P2O5/ha / kalkulacja 

5,6 

3 

700 

- 
- 

7.000 

- 
5.6 6 

210 

75 

840 

300 

28.000 

- 
- - 

EE 
brak dostępnych danych b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

ES 
Dekret 877/1991 (SS) w ciągu 10 lat 150 4.500  12.000 100 3.000 15.000 30.000 - - 

FI  

osad ściekowy  

Dekret Ministerstwa Rolnictwa i 

Leśnictwa w sprawie produktów 

nawozowych 12/07 (średnia oparta 

o 4,10 lub 40 lat stosowania) 

3  

1,5 

300 

 
 

600 

 

2  

 

150 

  

150 

 

1.500 

 
- - 

FR 

NF U 44 51(komp.)  w ciągu 10 lat 

NF U 44 51 (kompost)      rocznie 

15 

 45 

600 

1.800 
 

1.000 

3.000 

10  

30 

300 

900 

900 

2.700 

3.000 

6.000 

90  

270 

60 

 180 

GR 
brak dostępnych danych b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

HU osad ściekowy (w ramach nr 

50/2001.) 
150 10.000 - 10.000 100 2.000 10.000 30.000 500 1.000 

IE 
SI 148/1998 [użycie osadów 

ściekowych w rolnictwie] 
10 1000 - 1.000 10 300 750 2.500 - - 
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IT 
DCI 27/07/84 - MWC z odpadów 

mieszanych 
15 2.000 15 3.000 15 1.000 500 10.000 100 - 

LT 
brak dostępnych danych b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

LU 
brak regulacji - - - - - - - - - - 

LV 
osad ściekowy 30 600  1.000 8 250 300 5.000   

MT 
brak dostępnych danych b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

NL Czynnikiem ograniczającym 

dozowanie jest wsad składników 

odżywczych (N,P) 

- - - - - - - - - - 

PL 
osad ściekowy 20 1.000  1.600 10 200 1.000 5.000 - - 

PT
1) 

osad ściekowy /w ciągu 10 lat 150 4.500  12.000 100 3.000 15.000 30.000 - - 

RO 
brak dostępnych danych b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

SE 
SNFS 1992:2 (osady ściekowe) 0,75 40  300 1,5 25 25 600 - - 

SI Użycie osadów ściekowych w 

rolnictwie w ciągu 10 lat 
15 2000 - 3000 15 750 2500 12000 - - 

SK 
brak regulacji - - - - - - - - - - 

UK 

Osad (użycie w rolnictwie)  

Regulacje 
3)

 osady ściekowe 

średni roczny wsad w ciągu 10 lat 

150 ? - 7.500 100 3.000 15.000 15.000 - - 

 
1) Dyrektywa 86/276/EEC; średnio w ciągu 10 lat  

2) Rozp. w sprawie osadów ściekowych, Dolna Austria (Klasa III) 

3) regulacje S(UiA): instrument ustawowy 1989 nr 1263, przepisy w sprawie osadów (użycia w rolnictwie) 

1989  

QCP (Anglia i Walia) ustala maksymalne dopuszczalne stężenia PTP w glebie, na której stosuje się kompost 

wysokiej jakości zgodnie z kodeksem użycia osadów w rolnictwie; stężenia te są surowsze od maksymalnych 

stężeń PTP w glebie dopuszczalnych przez regulacje.  

SS: osady ściekowe 

  



270 

 

Załącznik 8: Schematy zapewniania jakości kompostu 

Schematy zapewniania jakości kompostu w państwach członkowskich UE 

Źródło: ORBIT/ECN (2008) 
 

Państwo  

(Znak jakości) 

Stan działań zapewniających jakość i organizacja certyfikująca / 

zapewniania jakości 

AT 

 

 

 
 

 
 

W pełni rozwinięty system zapewniania jakości oparty o austriackie 

standardy ÖNORM S2206 część 1 i 2 oraz Raport Techniczny ONR 

192206 opublikowane przez austriacki Instytut Standaryzacji ÖNO-

RM. Do tej pory dwa stowarzyszenia non-profit przyjęły te standardy, 

aby gwarantować certyfikację zgodności z QAS: 

 Austriackie Stowarzyszenie ds. Jakości Kompostu KGVÖ 

(Kompostgüteverband Österreich) 

 Stowarzyszenie na rzecz Kompostu i Biogazu - Austria 

(ARGE Kompost & Biogas - Österreich) 

Schematy certyfikacji obejmują zarówno procesy opcjonalne, jak i 

zarządzanie jakością, a także aprobatę dla produktu końcowego. W 

ten sposób najważniejszym punktem odniesienia są wymagania 

określone w austriackim Rozporządzeniu w sprawie kompostu, 

które dostarcza program wyczerpującej dokumentacji i monitoringu. 

Kompost może uzyskać status produktu, jeśli spełnia wymogi zapo-

biegawcze dla jednej z 3 klas (klasy A+ (najwyższa jakość dla 

rolnictwa organicznego), klasy A "Kompost wysokiej jakości" 

(nadający się do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie, ogrodnic-

twie hobbystycznym) i klasy B (minimalna jakość dla "kompo-

stu" o ograniczonych możliwościach użycia w obszarach poza-

rolniczych) 

 

Pod szyldem Austriackiego Stowarzyszenia ds. Jakości Kom-

postu (KGVÖ) wielcy producenci kompostu przy wsparciu eks-

pertów przyznają w oparciu o uznane systemy zapewniania jakości 

dodatkowy znak jakości używany przy sprzedaży kompostów wyso-

kiej jakośc. Zbieraniem próbek i ich analizą zajmują się zewnętrz-

ne laboratoria. Ewaluacja wyników, dokumentacji oraz przyznawanie 

znaku należy do zadań niezależnego komitetu ds. jakości złożonego z 

ekspertów KGVÖ. (16 członków - 300.000 t zdolności produkcyjnej) 

Stowarzyszenie na rzecz Kompostu i Biogazu Austria (ARGE 

Kompost & Biogas) zostało założone w celu opracowania zdecen-

tralizowanego systemu kompostowania zbieranych oddzielnie biood-

padów w kooperacji z sektorem rolnictwa (kompostowanie na far-

mach). Obecnie stowarzyszenie przekształciło się w pełnoprawną 

organizację zapewniania jakości korzystającą ze wspólnych, au-

striackich standardów. ARGE wykorzystuje zewnętrznych audyto-

rów przy pobieraniu próbek, inspekcjach zakładów, ocenie, do-

kumentacji i certyfikacji zakładów. (370 członków - 

300.000 t zdolności produkcyjnej)  

BE 

 

 

W pełni rozwinięty ustawowy system zapewniania jakości dla kompo-

stu z Flandrii zarządzany przez flamandzką organizację non-profit 

VLACO vzw zrzeszającą członków z władz miejskich, rządu i zakła-
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dów kompostujących. (Około 40 zakładów przetwarzających odpady 

zielone i bioodpady o 840.000 t zdolności przerobowej). 

Opierając się na flamandzkim Rozporządzeniu w sprawie zapobiega-

nia powstawaniu odpadów i ich zarządzania VLAREA VLACO vzw 

charakteryzuje się bardzo unikalnym, lecz efektywnym zintegrowa-

nym podejściem i szerokim zakresem zadań. Organizacja zarządza: 

1. Zapobieganiem powstawaniu odpadów i programami kompo-

stowania w domach 

2. Konsultacjami i procesem doradczym w zarządzaniu proce-

sami, w tym wspólnym kompostowaniem i fermentacją 

3. Pobieraniem próbek, organizacją analiz i oceną wyników 

4. Organizacją prób terenowych i rozwojem informacji o zasto-

sowaniach 

5. Sprzedażą i działaniami public relations dla recyklingu odpa-

dów organicznych, a przede wszystkim kompostu 

Tak więc dzięki zintegrowanemu podejściu cały obieg materii orga-

nicznej od materiału źródłowego do użycia produktu końcowego 

znajduje się w jednych rękach. Niemniej jednak ostatnio wprowadzono 

pewne modyfikacje w celu wprowadzenia do systemu elementów ISO 

9000 i Totalnego Zarządzania Jakością TQM zapewniającego jakość 

dla resztek z fermentacji beztlenowej i obornika. Nie tylko produkt 

końcowy podlega kontroli, lecz również proces. W TQM wsad (od-

pady zielone bądź bioodpady), proces i produkt są monitorowane i 

analizowane. Powodem ustalenia standardów dla materiałów wej-

ściowych jest chęć uniknięcia powstania nieprawidłowości już u pod-

staw procesów. 

Zależnie od charakterystyki materiałów źródłowych i produktu 

VLACO vzw może certyfikować (ustawowo) i etykietować (do-

browolnie) do 15 różnych produktów. 

CZ Dobrowolny schemat zapewniania jakości zaproponowany przez 

regionalną Agencję Środowiska i Rolnictwa ZERA jest obecnie w 

fazie przygotowującej do wejścia w życie w 2008 roku, kiedy to za-

cznie obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie bioodpadów. 

Głównym zadaniem jest tu wykreowanie rynku dla kompostu po-

przez certyfikowanie produktów kompostowych i organizację prak-

tycznych inspekcji i kontroli kompostu. Schemat certyfikacji oparty 

jest na wymaganiach Czeskiego Instytutu Akredytacyjnego w 

zgodności z  międzynarodowymi normami CSN EN 

ISO/IEC 45011:1998.  
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DE 

 

 

W pełni rozwinięty dobrowolny system zapewniania jakości dla kom-

postu i resztek z fermentacji beztlenowej, w którym Organizacja Za-

pewniania Jakości dla Kompostu (Bundesgütegemeinschaft Kom-

post BGK) jest organem nadającym znak jakości kompostu RAL. 

Organizacja jest uznawana przez RAL, Niemiecki Instytut Zapew-

niania Jakości i Certyfikacji, za tą, która zajmuje się monitoringiem i 

kontrolowaniem jakości kompostu w Niemczech. 

BGK od początku ma status non-profit, a jej zadaniem jest monito-

rowanie jakości kompostu. Poprzez spójne kontrole jakości i wspiera-

nie producentów kompostu w obszarach sprzedaży i zastosowania, 

organizacja promuje kompostowanie jako kluczowy element nowo-

czesnego zarządzania recyklingiem. 425 zakładów kompostujących i 

67 fermentujących o 5.9 mln t zdolności przerobowej bierze udział w 

systemie zapewniania jakości i stara się o uzyskanie znaku jakości 

RAL. Obok biura centralnego działa specjalna komisja będąca głów-

nym organem nadzorczym i eksperckim w systemie zapewniania ja-

kości. Dodatkowo BGK 

prowadzi bazę danych ze wszystkimi wskaźnikami zakładów kompo-

stujących i wynikami analiz produktów. W chwili obecnej zawiera 

ona ponad 35.000 zestawów danych. 

BGK określiło ogólne kryteria jakościowe dla produktu (znak jakości 

RAL GZ 251 dla świeżego i dojrzałego kompostu, a także kompostu 

używanego w ziemi doniczkowej, a dla różnych resztek pofermenta-

cyjnych RAL GZ 245 (od 2007 roku istnieje nowy RAL GZ 246 dla 

produktów z resztek pofermentacyjnych pochodzących z obróbki 

zasobów odnawialnych (np. upraw energetycznych)) oraz opracowa-

ło ogólnokrajowy system zewnętrznego monitoringu zakładów i pro-

duktów kompostowych i fermentacyjnych. 

System zapewniania jakości składa się z następujących elementów: 

 Określanie odpowiedniego wsadu w zgodności z Rozporzą-

dzeniami w sprawie nawozów i bioodpadów. 

 Kontrola operacyjna realizowana poprzez wizytacje zakładów 

dokonywane przez niezależnych menedżerów ds. jakości. 

 Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny 

 Kryteria jakości i znak jakości wskazujące na jakość produk-

tu; 

 Obowiązkowe deklaracje i informacje na temat prawidłowego 

stosowania; 

 Przekazywanie dokumentacji właściwym władzom. 

Władze Niemiec szanują dobre funkcjonowanie systemu i zwalniają 

niektóre uczestniczące zakłady z konieczności spełniania pewnych 

wymogów kontrolnych, które nakłada prawo odpadowe. Dzięki tej 

procedurze kompost o gwarantowanej jakości uzyskał w Niemczech 

status "quasi" produktu. 

DK System zapewniania jakości dla kompostu (kryteria jakościowe, stan-

daryzowana definicja produktu, metody analiz) jest przygotowywany 

przez DAKOFA (Duńskie Stowarzyszenie zarządzania odpada-

mi), lecz nie wszedł jeszcze w życie. Obecnie dalszy postęp prac nie 

jest spodziewany, ponieważ selektywna zbiórka odpadów kuchennych 

nie ma szans wzrosnąć przy obecnie stosowanym prawie. Zbiórka 
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odpadów zielonych i kompostowanie są w Danii bardzo rozproszone i 

nie podlegają żadnym standardom jakościowym i odpadowym. 

ES 

 

 

Projekt ustawowego standardu w hiszpańskim prawie komposto-

wym; zawiera standaryzowane, ogólnokrajowe zasady dotyczące 

produkcji, sprzedaży i etykietowania kompostu jako produktu. Przy-

gotowany przez Ministerstwo Środowiska. 

Wiele badań potwierdziło, że jakość kompostu w Hiszpanii należy 

poprawić, aby możliwa była jego lepsza sprzedaż. Wyniki projektu 

LIFE wskazały także na konieczność przebadania produkcji i użycia 

kompostu wysokiej jakości w Andaluzji. Na podstawie wyników 

badań, andaluzyjskie Regionalne Ministerstwo Środowiska 

opracowało i zarejestrowało znak towarowy "Środowiskowa Akredy-

tacja Kompostu", który umożliwia firmom - na zasadzie dobrowolno-

ści - wykazanie jakości produkowanego przez siebie kompostu.  

Ustawa 20/07/07 Środowiskowa akredytacja Jakości Kompostu. BO-

JA nr 156 8/8/2007 wyjaśnia, jak uzyskać i stosować ów znak. Kom-

post musi spełniać pewne normy zgodne z Dekretem Królewskim 

824/2005, 8/7/05 w sprawie nawozów. Andaluzyjskie Regionalne 

Ministerstwo Środowiska kontroluje użycie znaku i wybiera akredy-

towane laboratoria analizujące próbki kompostu. Brak systemu nieza-

leżnego próbkowania. 

HU 

 

 

Dobrowolny węgierski system zapewniania jakości przygotowy-

wany jest (lecz nie wdrażany) przez Węgierskie Towarzystwo 

Kompostowe, obecnie oczekuje na wprowadzenie poprawek do 

istniejących regulacji, które stworzono z myślą o osadach ścieko-

wych i nawozach i które nie mają zastosowania do kompostu. 

Węgierskie Towarzystwo Kompostowe w 2006 roku zakończyło pra-

ce nad ramą roboczą dla systemu zapewniania (podobnymi przykła-

dami są niemiecki BGK i austriacki KGVÖ), a teraz czeka na 

uchwalenie nowego prawa w sprawie produkcji, nazywania, sprzeda-

ży i zapewniania jakości kompostu. 

Podstawowymi elementami przyszłego systemu zapewniania jakości 

kompostu (wejście w życie w 2009 roku) są: 

1. Lista materiałów surowych (lista dopuszczająca) 

2. Klasy kompostu 

Rozporządzenie określi trzy różne klasy jakościowe dla kompostu 

zależnie od zawartości substancji skażających. Przedstawi także 

sposoby utylizacji. 

Klasy (podobne do austriackich) to: 

Klasa A - najwyższa jakość (odpowiednia dla rolnictwa organicznego)  

Klasa B - wysoka jakość (odpowiednia do stosowania w rolnictwie) 

Klasa C - minimalna jakość (nieodpowiednia do zastosowań rolni-

czych) 

3. Kontrola jakości 

Kontrola produktu końcowego i procesu. Zakłada się niezależne 

pobieranie próbek i analizy. 

IE Pierwszy projekt dobrowolnego standardu jakości kompostu zapre-

zentowano w Irlandii (2007). Projekt       i związane z nim utworze-

nie systemu zapewniania jakości są częścią rozpoczęto niedawno na-

rodowego Planu Rozwoju Rynku, którego celem jest stworzenie ryn-
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ku dla materiałów dających się przetwarzać. 

Irlandzkie Towarzystwo Kompostowe CRE wspiera działania re-

alizowane w ramach planu. 

IT 

 

 
 

Dobrowolne zapewnianie jakości prowadzone przez Włoskie Naro-

dowe Stowarzyszenie przemysłu kompostowego zarządzane przez 

Włoskie Towarzystwo Kompostowe CIC. Początkowo był to system 

certyfikacji produktów kompostowych gwarantujący zgodność z kra-

jowymi przepisami dotyczącymi nawozów, zawierający ustawowe 

standardy dla kompostów zielonych i mieszanych. Nie zgłoszono 

propozycji monitorowania standardu. 

Zasadniczo znak jakości jest zapewnieniem o spełnieniu standardów 

ustawowych (ocena zgodności jest zwykle problemem, ponieważ 

organa kontrolne działają raczej kiepsko, dlatego CIC dąży do 

wzmocnienia pozycji "deklaracji zgodności"). W ramach schematu 

próbki pobierane są przez certyfikowany personel Włoskiego Towa-

rzystwa Kompostowego (CIC) i analizowane w jednym akredytowa-

nym laboratorium. 

 Teraz schemat stopniowo przekształcany jest w system zapewniania 

jakości, np. dzięki przygotowaniu certyfikacji dla całego procesu 

produkcji, a przede wszystkim (o co zabiegali konsumenci), dzięki 

usprawnieniu możliwości śledzenia historii kompostu. 

Znak Jakości CIC jest postrzegany jako inicjatywa niezwykle ważna 

dla branży, ponieważ dostarcza niezależnego elementu bezpieczeń-

stwa, na podstawie którego operatorzy i klienci mogą dokonywać 

wyborów. Obecnie ilości kompostu, który może być certyfikowany 

wynoszą ok. 250.000 ton/rok, co stanowi mniej więcej 20% całej pro-

dukcji we Włoszech. Próbki analizowano w jedynym laboratorium 

akredytowanym do badania ULEPSZACZY ORGANICZNYCH i 

PODŁOŻY w ramach europejskiej Ekoetykiety. 

LU 

 

System ustawowy oparty na niemieckim Systemie Zapewniania Ja-

kości i na doświadczeniach niemieckiej organizacji (Bund-

esgütegemeinschaft Kompost e.V. BGK). Prośba o uruchomienie 

"systemu zapewniania jakości takiego, jaki stosuje BGK lub po-

dobnego" jest częścią procedury licencjonowania dla każdego 

zakładu kompostującego. Jako że nie ma innych opcji, system 

BGK stał się jedynym obowiązującym w Luksemburgu. Całość 

niezależnego próbkowania, funkcje kontrolne i dokumentacyjne będą 

nadzorowane i wykonywane przez przedstawicieli BGK (w schema-

cie uczestniczy 5 zakładów kompostujących o całkowitej mocy prze-

robowej ok. 50.000 t/rocznie). 

LV 

 

W fazie początkowej (od lis. 2006), organizacja zapewniania jakości - 

Agencja Środowiska. 

NL 

 

Po 10 latach doświadczeń rząd holenderski orzekł, że to nie jakość 

(metale ciężkie), lecz składniki odżywcze są głównym problemem w 
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kontekście kompostu. W rezultacie określono mniejsze progi dla 

metali ciężkich i zniesiono obowiązek kontroli. Dodatkowo, odtąd to 

nie ilość stosowanego kompostu jest już ograniczana, lecz wsad 

składników odżywczych. Cały kompost stosowany do gleb upraw-

nych musi być niezależnie certyfikowany pod kątem bardzo suro-

wych progów dla szkła. Ponieważ sektor sprzedaży kompostu jest 

nieprzewidywalny, produkcja niemal całego kompostu z bioodpa-

dów będzie w przyszłości certyfikowana, zaś certyfikacja kompostu 

uzyska status quasi-ustawowy. 

Certyfikacji odpadów VFG dokonują niezależne instytuty/audytorzy, 

przy udziale niezależnego próbkowania i we współpracy z Holender-

skim Stowarzyszeniem Zarządzania Odpadami DMWA/VA. Około 

20 członków VA przetwarza 1.5 mln odpadów VFG pochodzących 

ze zbiórki selektywnej. Nowy schemat zastąpi stary, kosztowny 

system certyfikacji CEUR zarządzany przez holenderską organizację 

certyfikującą KIWA. 

Holenderskie Stowarzyszenie Zakładów Kompostujących BVOR 

zarządza systemem certyfikacji zarówno dla odpadów zielonych, jak 

i sektora VFG, który nie wymaga zewnętrznego próbkowania, a 

niezależnych instytucji/audytorów oceniających procesy i wyniki 

analiz. Członkami BVOR jest 50 zakładów kompostujących odpady 

zielone o zdolności przerobowej wynoszącej 1.8 mln ton. 

PL Zapewnianie jakości odnosi się tylko do produktu końcowego. Mi-

nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikuje nawozy organicz-

ne na podstawie ich właściwości chemicznych i stanu patogenów 

przy pomyślnej ekspertyzie wykonanej przez wyznaczoną instytu-

cję (zależnie od planowanego obszaru stosowania). 
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SE 

 
 

Dobrowolny system zapewniania jakości dla kompostu i produktów 

fermentacji zarządzany jest przez Szwedzkie Towarzystwo Zarzą-

dzania Odpadami Avfall Sverige oraz Szwedzki Instytut Standary-

zacji SP. 

Na chwilę obecną Szwecja nie posiada standardów ustawowych, ale 

konieczność ich ustanowienia widzą tak zainteresowane strony, jak i 

rząd. Producenci i użytkownicy są zdania, że zrównoważony recy-

kling odpadów organicznych wymaga jasnych regulacji odkreślają-

cych, co nadaje się do powtórnego przetworzenia i jak powinny 

wyglądać zarządzanie oraz kontrola. Mocno ugruntowany program 

zapewniania jakości niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia 

zrównoważonego recyklingu odpadów organicznych. Regulacje w 

sprawie dobrowolnej certyfikacji kompostu i resztek pofermentacyj-

nych w Szwecji oparte są wyłącznie na odpadach organicznych segre-

gowanych u źródła, szczególny nacisk kładzie się na akceptowalność 

materiałów surowych jako wsadu, dostawców, zbiórkę i transport, 

procedury przyjęcia, procesy obróbki i produkty końcowe wraz z 

ich deklaracją, a także zaleceniami stosowania. System obejmuje 6 

zakładów fermentujących i 1 kompostujący, które ubiegają się o cer-

tyfikat. 
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UK 

 

 

Dobrowolny standard BSI PAS 100 i uzupełniający Protokół Jakości 

Kompostu (QCP) ustalają kryteria dla 

produkcji i minimalnej jakości kompostów wysokiej jakości. 

Brytyjskie Towarzystwo Kompostowania posiada schemat 

certyfikacji dopasowany do BSI PAS 100, który ulepszono tak, aby 

zawierał w sobie dodatkowe wymogi QCP. Zakłady kompostujące, 

które wykażą, że spełniają wszelkie wymogi co do wielkości cząstek, 

mogą ubiegać się o certyfikaty dla swoich kompostów i używać znaku 

jakości Towarzystwa na rzecz Kompostowania. Obecnie ocenie pod-

dawanych jest 150 producentów kompostu przetwarzających ponad 2 

mln t segregowanych u źródła odpadów zielonych i bioodpadów, zaś 

40% produkowanego przez nich kompostu uzyskało już certyfikaty. 

 

Zgodność z wymogami QCP uznaje się za wystarczającą gwarancję, 

że odzyskany bioodpad będzie mógł być użyty bez narażenia środo-

wiska i zdrowia ludzi, a więc nie będzie musiał podlegać kontroli 

przewidzianej w prawie odpadowym. Ponadto protokół jakości dla 

kompostu QCP wymaga, by kompost był certyfikowany w ramach 

PAS 100, nakłada także obostrzenia w zakresie materiałów, z których 

można wytwarzać kompost wysokiej jakości. QCP określa, na jakie 

rynki można wprowadzać komposty wysokiej jakości jako "produkt". 

QCP wymaga, by producent dostarczył konsumentowi kontrakt na 

dostawę. Jeśli kompost używany jest lub przechowywany w sektorze 

rolnictwa i ogrodnictwa, należy robić to zgodnie z kodami dobrych 

praktyk rolniczych oraz w taki sposób, by stężenia PTP nie przekro-

czyły limitów. 

 

QCP ma na celu wzmocnienie zaufania do kompostów wysokiej jako-

ści wytworzonych z bioodpadów oraz promocję większego odzysku 

segregowanych bioodpadów. W Anglii i Walii kompost musi posia-

dać odpowiednie certyfikaty, które stwierdzają zgodność zarówno z 

PAS 100, jak i QCP, żeby mogły być wprowadzone do obrotu jako 

produkty. W Szkocji kompost może być używany na rynku jako "pro-

dukt", jeśli uzyska zgodność z PAS 100 (lub ze standardem równo-

rzędnym), zostanie na pewno sprzedany, będzie używany bez dalsze-

go odzysku, nie będzie unieszkodliwiany ani mieszany z innymi od-

padami, materiałami, kompostami, produktami lub dodatkami. Sta-

nowisko Irlandii Północnej jest obecnie podobne. 

 

W każdej części UK kompost może być wprowadzany do obrotu jako 

odzyskany materiał odpadowy; w tym wypadku należy stosować się 

do przepisów regulacji dotyczących licencjonowania zarządzania od-

padami.  

 

Spora grupa samorządów lokalnych wprowadziła PAS 100 do umów 

zawieranych z producentami kompostu, zwłaszcza w Anglii i Walii, 

niewykluczone jest, że QCP również będzie wymagany. 
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Załącznik 9: Profile czasowo-temperaturowe dla kompostu 

Profile czasowo-temperaturowe wymagane w procesie kompostowania 
zawarte w istniejących przepisach prawnych i standardach. 
Źródło: ORBIT/ECN (2008) i ankieta partnerska z grudnia 2010 roku. 
 

 Pośrednie 

Reżim CZASOWO-TEMPERATUROWY 

°C % 

H2O 

wielk. 

cząst. 

mm 

czas 

Regulacja ABP 

2001/1774/EC 

70  12 1 g 

EC/ 'eko-

etykieta' 

2006/799/EC 

2007/64/EC 

    

AT 

Ustawowe 'Wyt-

yczne - krajowa  

sztuka kompos-

towania' 

55-65 

 

  10 d 

elastyczne reżimy czasowo- temperaturowe opisano dla min. 55°C przy 1 do 5 

przerzuceń w ciągu 10 -14 dni w procesie termofilowym 

BE            VLA-

CO 

60 

55 

  4 d 

12 d 

CZ    Rozporzą-

dzenie w sprawie 

bioodpadów 

55 

65 

  21 d 

5 d 

DE    Rozporzą-

dzenie 

w sprawie bio-

odpadów 

55 

60
1)

 

65
2)

 

40 

40 

40 

 14 d 

7 d 

7 d 

DK 55   14 d 

ES     

FI     

FR 60   4 d 

IE      

Odpady zielone 

 

odpady gastro-

nomiczne 

 

Kat. 3 ABP 

 

--- 

 

60 

 

70 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

400 

 

12 

 

--- 

 

2 x 2 

d 

1 g 

IT 

Prawo nawozowe 

55   3 d 

LV    Rozporzą-

dzenie 

Rządowe 
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nr 530 

25.06.2006 
Holandia 
Beoordelingsrichtlijn 

Keurcompost 

55   4 d 

PL     

SI Dekret w sprawie 

przetwarzania odpa-

dów biodegradowal-

nych (Oficjalny 

Dziennik Urzędowy 

Republiki Słowenii, 

nr 62/08) 

55 

60 

65 

  14 d 

7 d 

7 d 

UK 

PAS 100 

dobrowolny 

standard 

65 50  7 d
4)

 

min. 2 przerzucenia 
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Załącznik 10: Możliwe parametry właściwości produktowych 

kompostu 

Propozycja zawarta w pierwszym dokumencie roboczym: możliwe pa-
rametry produktu, które muszą być deklarowane przy wprowadzaniu 
kompostu do obrotu rynkowego. 
 

Użyteczność w kontekście ulepszania gleby: 

 Zawartość materii organicznej 

 Czynna materia alkaliczna (zawartość CaO) 

 

Użyteczność w kontekście nawożenia: 

 Zawartość składników odżywczych (N, P, K, Mg) 

 Zawartość azotu mineralnego (NH4-N, NO3-N) 

 

Własności biologiczne: 

 Stabilność/dojrzałość 

 Odpowiedź roślinna 

 Zawartość zdolnych do wykiełkowania nasion i diaspor roślinnych 

 

Ogólne własności materiału: 

 Zawartość wody lub materii suchej 

 Gęstość nasypowa/masa objętościowa 

 Wielkość ziarna 

 pH 

 przewodnictwo elektryczne (zasolenie) 

 

Aspekty higieniczne istotne w kontekście ochrony środowiska i zdrowia: 

 Obecność salmonelli 

 Obecność E. coli 

 

Substancje zanieczyszczające i nieczystości istotne w kontekście ochrony środowiska i zdro-

wia: 

 Zawartość nieczystości makroskopowych (takich jak szkło, metale, plastiki) 

 Zawartość Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn 
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Załącznik 11: Wstępna propozycja wymogów związanych z jako-

ścią produktu dla kompostu 

Propozycja z pierwszego dokumentu roboczego: możliwe parametry i 
wartości graniczne w minimalnych wymogach dotyczących jakości pro-
duktu. 
 

a) Minimalna zawartość materii organicznej 

 

Minimalna zawartość materii organicznej w produkcie końcowym, po fazie kompostowania i 

przed jakimkolwiek mieszaniem z innymi materiałami powinna wynosić 20% (Ma to zapo-

biec rozcieńczaniu kompostu komponentami mineralnymi (np. piaskiem, glebą). 

 

b) Minimalna stabilność 

 

Jedno z państw członkowskich zasugerowało metodę Oxitop, opcjonalnie wartość zapotrze-

bowania na tlen może być mierzona zgodnie z EN 16087-1 lub przy użyciu testu samona-

grzewania zgodnie z EN 16087-2. 

 

c) Nieobecność patogennych organizmów wskaźnikowych 

 

Brak salmonelli sp. w 50 g próbki. 

 

d) Ograniczenia dotyczące zanieczyszczeń makroskopowych 

 

Całkowita zawartość zanieczyszczeń (materii niebiodegradowalnej) > 2 mm powinna wyno-

sić < 0,5% (materii suchej). 

 

e) Ograniczenia dotyczące organicznych substancji zanieczyszczających. 

 

Obecnie nie istnieje propozycja obejmująca zanieczyszczenia organiczne. Dania ustaliła war-

tości graniczne dla 4 trwałych organicznych substancji zanieczyszczających: LAS, PAH, 

NPE i DEHP. Francja wyznaczyła wartości graniczne dla PAH, a w przypadku kompostu 

zawierającego osady ściekowe jako materiały wejściowe także dla PCB. 

 

f) Ograniczenia dotyczące potencjalnie toksycznych pierwiastków (metali ciężkich) 

 

W produkcie końcowym, po fazie kompostowania i przed jakimkolwiek mieszaniem z inny-

mi materiałami, zawartość następujących pierwiastków powinna być niższa niż wartości wy-

pisane poniżej, zawartość mierzona jest na podstawie masy suchej: 

 

Pierwiastek mg/kg (sucha masa) Wielokrotność limitu w kryteriach eko-

etykiety EU dla ulepszaczy gleby i podło-

ży hodowlanych (2007/64/WE i 

2006/799/WE) 

Zn 400 4/3 

Cu 100 1 

Ni 50 1 

Cd 1,5 3/2 

Pb 120 6/5 
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Hg 1 1 

Cr 100 1 

 

Wartości graniczne obowiązują dla kompostu po fazie kompostowania i przed jakimkolwiek 

mieszaniem z innymi materiałami. 

 

Uzasadnienie wartości granicznych 

 

Przy wyznaczaniu najbardziej odpowiednich wartości granicznych pod uwagę należy wziąć 

kilka czynników. Przy jednych czynnikach najlepiej sprawdzą się niskie (tj. surowe) limity, 

przy innych zbytnia surowość nie jest zalecana. Najlepsze rozwiązanie połączy w sobie różne 

wymagania w akceptowalny sposób. 

 

Z jednej strony, surowe limity potrzebne są, by spełnić następujące wymagania: 

 

 Kompost end-of-waste nie powinien w żaden sposób oddziaływać ogólnie negatywnie 

na środowisko i zdrowie ludzi 

 Wpływy środowiskowe w przypadku niewłaściwego użycia powinny mieścić się w 

akceptowalnych granicach 

 Limity powinny promować produkcję kompostu o wyższej jakości i zapobiegać roz-

luźnianiu celów jakościowych (kryteria end-of-waste nie powinny prowadzić do 

zwiększenia poziomu zanieczyszczenia kompostu) 

 Limity powinny stanowić efektywną barierę chroniącą przed rozcieńczaniem bardziej 

zanieczyszczonych odpadów kompostem 

 Limity powinny wykluczać kompost z grupy materiałów end-of-waste, jeśli nie może 

być on użyty w większości zastosowań rynkowych, ponieważ nie jest zgodny z istnie-

jącymi standardami i przepisami prawnymi w sprawie jego użycia. 

 

Z drugiej strony, 

 

 Korzyści płynące z użycia kompostu nie powinny być zmniejszane z powodu niepro-

porcjonalnych obaw przed ryzykiem 

 Limity nie powinny być na tyle surowe, żeby zaburzać obecnie najlepsze praktyki w 

produkcji kompostu z frakcji biodegradowalnych stałych odpadów komunalnych 

 Kompostowanie jako sposób odzysku odpadów biodegradowalnych nie powinno być 

blokowane przez żądanie nierealistycznych i zbędnych wartości granicznych. 

 

Możliwe jest wyznaczenie zrównoważonych wartości granicznych przy wzięciu pod rozwa-

gę, co następuje: 

 

1. Limity obecne z kryteriach unijnej ekoetykiety dla ulepszaczy gleby i podłoży hodowla-

nych stanowią dolny margines tego, czego sensownie można wymagać jako limitów. 

 

Kryteria unijnej ekoetykiety dla ulepszaczy gleby i podłoży hodowlanych obejmują limity dla 

substancji niebezpiecznych. Kryteria zostały ustalone przez Komisję Europejską w porozu-

mieniu z przedstawicielami państw członkowskich. Kryteria ekoetykiety wprowadzają zhar-

monizowane wartości graniczne na poziomie Wspólnoty
63

. 

                                                           
63

 Jeśli wartości graniczne ujęte w kryteriach ekoetykiety są wyższe niż limity obecne w krajowych przepisach 

prawnych, to przestają one obowiązywać. Odpowiednio, niniejsze studium sugeruje, że limity nałożone przez 
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W przypadku podłoży hodowlanych limity obowiązują dla ich składników, zaś w przypadku 

ulepszaczy gleby limity obowiązują dla produktu końcowego. Celem kryteriów ekoetykiety 

jest promowanie "użycia materiałów odnawialnych i/lub recyklingu materii organicznej uzy-

skanej ze zbiórki i/lub przetwarzania materiałów odpadowych oraz przyczynianie się do mi-

nimalizacji ilości odpadów stałych trafiających do ostatecznego unieszkodliwienia (np. na 

składowiskach)". W przypadku ulepszaczy gleby kryteria mają na celu promowanie "redukcji 

zniszczeń i ryzyka, jakie stanowią metale ciężkie i inne związki niebezpieczne przedostające 

się wraz ze stosowanym produktem". W przypadku podłoży hodowlanych kryteria ekoetykie-

ty "są ustalone na poziomie, który wspiera promocję nagradzania podłoży hodowlanych, któ-

re charakteryzują się mniejszym oddziaływaniem na środowisko w trakcie całego cyklu ży-

ciowego produktu". 

 

Kryteria ekoetykiety za podstawowy i najlepszy składnik podłoży hodowlanych i ulepszaczy 

gleby uznają kompost, wobec czego staje się jasne, że kryteria ekoetykiety mają ten sam cel, 

co kryteria end-of-waste: promowanie recyklingu odpadów organicznych przy jednoczesnym 

zmniejszaniu oddziaływań środowiskowych w trakcie całego cyklu życiowego oraz unikanie 

wystąpienia ryzyka zniszczeń podczas stosowania produktu na gruntach. 

 

Badania ORBIT/ECN (2008) pokazują, że jeśli kompost jest zgodny z limitami w kryteriach 

ekoetykiety, nawet powtarzana roczna aplikacja kompostu do gruntów nie doprowadzi do 

żadnej nieakceptowalnej akumulacji metali w glebie w ciągu 100 lat. Oznacza to, że kryteria 

ekoetykiety są wystarczająco surowe, by móc chronić środowisko. 

 

Należy uwzględnić także fakt, że ustalenie limitów w kryteriach end-of-waste na poziomie 

niższym niż w kryteriach ekoetykiety sprawiłoby, że europejskie prawo stałoby się niespójne. 

Mogłoby to prowadzić do paradoksów, gdy kompost jako ulepszacz gleby nagrodzony unijną 

ekoetykietą nie straci statusu odpadu. 

 

Można wysnuć wniosek, że kryteria ekoetykiety i kryteria end-of-waste są tak samo wystar-

czająco surowe. 

 

2. Limity w ramach ekoetykiety wykluczałyby znaczną część obecnej i potencjalnej produk-

cji kompostu z segregowanych frakcji biodegradowalnych odpadów domowych, ogrodowych 

i parkowych. 

 

Kryteria end-of-waste nie mogą zaburzać udanego funkcjonowania istniejących krajowych 

strategii kompostowania. Limity dla substancji niebezpiecznych powinny być zorientowane 

na jakości kompostu, które są możliwe do osiągnięcia (mogą być bez problemów produko-

wane) w ramach istniejących systemów najlepszych praktyk odnoszących się do kompostu. 

Najlepsze praktyki obejmują obecnie produkcję kompostu przy obecności rzetelnych syste-

mów zapewniania jakości oraz z użyciem segregowanych odpadów biodegradowalnych jako 

materiałów wejściowych. 

 

Badanie UBA (Reinhold, 2008) dokonało oceny statystycznej jakości kompostu osiąganych 

w kompostowniach, które są częścią niemieckiego schematu zapewniania jakości i certyfika-

cji (który dopuszcza użycie wyłącznie segregowanych materiałów wejściowych). Z badania 

wynika, że przy obecnych praktykach testowania około 60 kompostowni nie byłoby w stanie 

                                                                                                                                                                                     
zasady użycia pewnych typów kompostów mogą być w uzasadnionych przypadkach surowsze niż kryteria end-

of-waste. 
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zagwarantować zgodności z wartościami granicznymi dla Zn. W przypadku Pb i Cd byłoby 

to 36 zakładów, a dla Cu - 18
64

. W przypadku Ni, Hg i Cr zgodność uzyskałyby niemal 

wszystkie zakłady. Więcej informacji w tabeli 18. 

 

Tabela 18: Możliwość zagwarantowania przez niemieckie kompostownie uczestniczące z niemiec-

kim schemacie zapewniania jakości i certyfikacji zgodności z poszczególnymi wartościami gra-

nicznymi. Opracowano na podstawie załącznika 5 ( Reinhold 2005). 

 

 Limity ekoetykiety [g/kg (su-

chej masy)] 

% z 367 kompostowni, które gwarantują 

stężenia poniżej limitu na 95% poziomie 

ufności 

Cu 100 95,2 

Zn 300 83,5 

Pb 100 90,2 

Cd 1 90,2 

Ni 50 98,2 

Hg 1 99,7 

Cr 100 100 

 

Badanie ORBIT/ECN pokazuje, że inne kraje posiadające zaawansowane systemy segregacji 

źródłowej i kompostowania (BE-Flandria, NL, AT) wykazują poziomy i dystrybucję metali 

ciężkich bardzo zbliżone do poziomów stwierdzonych z Niemczech zarówno w kompostach 

z bioodpadów, jak i kompostach z odpadów zielonych. We Włoszech i Wielkiej Brytanii stę-

żenia metali ciężkich w kompostach z bioodpadów i odpadów zielonych są porównywalnie 

wyższe (w przybliżeniu dwa razy wyższe dla większości metali we Włoszech oraz dla Pb w 

przypadku kompostu z bioodpadów w Wielkiej Brytanii).  

 

W przypadku producentów kompostu z "nowych" krajów można spodziewać się trudności w 

spełnianiu kryteriów pozwalających na otrzymanie ekoetykiety we wczesnej fazie wprowa-

dzania odpowiednich systemów zbierania odpadów. Pewne złagodzenie najbardziej krytycz-

nych limitów (Zn, Pb, Cd) mogłoby sprawić, że nowi producenci mieliby większe szanse 

spełnienia kryteriów end-of-waste. 

 

Należy także pamiętać, że ekoetykieta jest narzędziem dobrowolnym, które z założenia działa 

wybiórczo. Artykuł 4-2(c) poprzedniej regulacji w sprawie ekoetykiet
65

 wyjaśnia, że "selek-

tywność kryteriów określana jest w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnych moż-

liwości poprawy środowiska." Celem kryteriów end-of-waste także jest poprawa środowiska, 

ale niekoniecznie przy maksymalnym potencjale, ponieważ pod uwagę trzeba wziąć także 

inne aspekty zarządzania odpadami, takie jak koszt ekonomiczny. 

 

Są więc dobre powody do tego, by kryteria end-of-waste zawierały wyższe wartości granicz-

ne dla najistotniejszych pierwiastków niż wartości graniczne w ramach unijnej ekoetykiety. 

 

3. Możliwe jest spełnienie warunków kryteriów end-of-waste, nawet jeśli najistotniejsze limi-

ty dla metali zostaną w porównaniu do kryteriów ekoetykiety do pewnego stopnia podniesio-

ne. 

                                                           
64

 Trzeba zaznaczyć, że poprzez zwiększanie precyzji testowania (większa ilość próbek) coraz więcej zakładów 

będzie w stanie wykazać zgodność. Może sie to jednak wiązać ze zwiększeniem kosztów badań. 
65

 WE 1980(2000), zastąpiona przez WE 66/2010 
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ORBIT/ECN (2008) szacuje, że nawet, gdy stężenia metali będą odpowiadać limitom w rela-

tywnie tolerancyjnym francuskim standardzie NF U44-051 i przy ponawianej rokrocznej 

aplikacji do gleby, krytyczne wartości progowe dla gleb wyznaczone w niemieckim rozpo-

rządzeniu w sprawie ochrony gleb nie zostaną przekroczone przez nawet ponad 50 lat w 

przypadku Zn i ponad 100 lat w przypadku Pb i Cd. Limity obecne w tych standardach są 

przynajmniej trzykrotnie niższe niż limity ekoetykiety dla Zn, Pb i Cd. Niewłaściwe użycie 

polegające na aplikacji do gleby zbyt dużych ilości przekraczających granice dla fosforanów 

również najprawdopodobniej nie doprowadzi do oddziaływań negatywnych, chyba, że sto-

sowane ilości będą ekstremalnie wysokie lub stosowanie przedłuży się do kilku lub kilkuna-

stu lat. 

 

Przyjęcie wartości granicznych obecnych w standardzie NF U44-051 oznaczałoby jednak 

rozluźnienie celów jakościowych używanych obecnie w większości miejsc, gdzie produkuje 

się znaczne ilości kompostu. 

 

Ponadto użycie rolnicze jako główny kanał zbytu dla kompostu nie byłoby dopuszczalne 

przez obecne reguły użycia stosowane w większości krajów będących głównymi producen-

tami kompostu. 

 

Tabela 19 przedstawia proponowane limity dla metali ciężkich i dokonuje ich porównania z 

wartościami granicznymi obowiązującymi w państwach członkowskich dla kompostu prze-

znaczonego do normalnego użytku w rolnictwie. Tabela obejmuje także limity ustalone dla 

ekoetykiety i unijnej regulacji w sprawie rolnictwa organicznego. 

 

Tabela 19: Limity dla metali ciężkich w kompoście przeznaczonym do użycia w rolnictwie porów-

nane z wartościami granicznymi zaproponowanymi w studium IPTS (2008) oprócz wartości dla Cu 

i Zn (wartości dla tych pierwiastków zaproponowano w niniejszym studium). Wszystkie wartości 

wyrażone w mg/kg (suchej masy). Czerwone komórki oznaczają, że państwo członkowskie używa 

wartości surowszych niż proponowane, komórki zielone oznaczają limity równe bądź mniejsze. 

Państwo Regulacja Typ standardu Cd Crtot CrVI Cu Hg Ni Pb Zn As 

mg/kg s.m. 

AT Rozp. w sprawie kompostu: 

Klasa A (rolnictwo; ogrod-

nictwo hobbystyczne) 

rozporządzenie z 

mocą ustawy 

1 70 - 150 0,7 60 120 500 - 

BE Dekret Królewski, 

07.01.1998 

dekret z mocą 

ustawy 
1,5 70 - 90 1 20 120 300 - 

BG Brak regulacji - - - - - - - - - - 

CY Brak regulacji - - - - - - - - - - 

CZ Użycie na gruntach rolnych 

(Grupa pierwsza) 

ustawowy 

2 100 - 100 1 50 100 300 10 

DE Zapewnianie jakości RAL 

GZ - produkty z kompo-

stu/materiału przefermento-

wanego 

dobrowolny QAS 

1,5 100 - 100 1 50 150 400 - 

DK Ustawa nr 1650; Kompost 

po 13. grudnia 2006 

dekret z mocą 

ustawy 0,8 - - 1,000 0.8 30 120 4,000 25 

EE Rozp. Min. Środowiska 

(2002.30.12; n° 87) Ustawa 

w sprawie osadów 

ustawowy 

- 1000 - 1000 16 300 750 2500 - 
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ES Dekret królewski 824/2005 

w sprawie nawozów Klasa 

B 

   

   

  

 Klasa A 

 

2 250 0 300 1,5 90 150 500 - 

FI Rozporządzenie w sprawie 

nawozów (12/07) 

dekret z mocą 

ustawy 
1,5 300 - 600 1 100 150 1 500 25 

FR NFU44051 standard 3 120  300 2 60 180 600  

GR KYA 1 14218, grecki 

Dziennik Rządowy, 

1016/B/17- 1 1-97 [Ramy 

określające i ogólne pro-

gramy dot. zarządzania 

odpadami stałymi] 

dekret z mocą 

ustawy 

10 510 10 500 5 200 500 2,000 15 

HU Reguła ustawowa 36/2006 

(V. 1 8) 

ustawowy  

2 100 - 100 1 50 100 — 10 

IE   (Kompost - Klasa I) ustawowy 

0,7 100 - 100 0,5 50 100 200 - 

IT Prawo nawozowe (L 

748/84; oraz: 03/98 

oraz:217/06) w sprawie 

BWC/GC/SSC 

dekret z mocą 

ustawy 

1,5 - 0,5 230 1,5 100 140 500 - 

LU Licencjonowanie zakładów  1,5 100 - 100 1 50 150 400 - 

LT Rozporządzenie w sprawie 

osadów ściekowych Kateg. I 

(LAND 20/2005) 

ustawowy 

1,5 140  75 1 50 140 300 - 

LV Rozporządzenie w sprawie 

licencjonowania zakładów 

przetwarzających odpady  

(n° 413/23.5.2006) - brak 

konkretnych regulacji dla 

kompostu 

ustawowy  

3   600 2 100 150 1 500 50 

NL Poprawiona Ustawa Krajo-

wa w sprawie Nawozów  

z 2008 roku 

ustawowy 

1 50  90 0,3 20 100 290 15 

PL Nawozy organiczne ustawowy 5 100  - 2 60 140 - - 

PT Standard dla kompostu w 

przygotowaniu 

- 

- - - - - - - - - 

SE Wart. orient. SPCR 152 dobrowolny 1 100 - 600 1 50 100 800  

SI Dekret w sprawie przetwa-

rzania odpadów biodegra-

dowalnych (Oficjalny 

Dziennik Urzędowy Repu-

bliki Słowenii, nr 62/08) 

ustawowy 

0,7 80 - 100 0,5 50 80 200 - 

SK Standard Przemysłowy STN 

46 5735              Kl. 1 

dobrowolny  

2 100  100 1 50 100 300 10 

UK Standard: PAS 100 dobrowolny 
1,5 100 - 200 1 50 200 400 - 

Ekoetykieta 

UE 

Decyzja COM (WE) n° 

64/2007 eko-etykieta dla 

podłoży hodowlanych 

Decyzja COM (EC) n° 

799/2006 eko-etykieta dla 

ulepszaczy gleby 

dobrowolny 

 

1 100 - 100 1 50 100 300 10 
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Regulacja w 

sprawie 

rolnictwa 

organiczne-

go 

Reg. WE n° 889/2008. 

Zgodność z limitami wyma-

gana tylko w przypadku 

kompostu z segregowanych 

bioodpadów. 

ustawowy 

0,7 70 0 70 0,4 25 45 200 - 

Proponowane wartości graniczne (IPTS, 2008) oprócz 

Cu/Zn 
1,5 100  200 1 50 120 600  

 

Przy obecnej propozycji 16 z 25 wymienionych państw członkowskich posiada limity surow-

sze dla co najmniej jednego pierwiastka, podczas gdy 9 krajów posiada limity równe bądź 

mniejsze dla wszystkich pierwiastków. Proponowane wartości mogą być więc postrzegane 

jako ambitne, ale realistycznie osiągalne przez producentów kompostu w krajach, których 

rynki dla kompostu dopiero powstają lub są w początkowej fazie rozwoju. 

 

W przypadku pozostałych pierwiastków (Ni, Hg, Cr) zwiększenie w porównaniu do limitów 

ekoetykiety nie jest konieczne, gdyż większość kompostowni korzystających z najlepszych 

praktyk jest w stanie spełnić kryteria ekoetykiety w tym zakresie. 
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Załącznik 12: Metody próbkowania i testowania kompostu i ma-

teriału przefermentowanego 
 

Standardami pomiarów i próbkowania używanymi dla kompostów i fermentatów powinny 

być te opracowane przez CEN TC 400 (Poprzednio CEN TF 151 i projekt horyzontalny). 

Standard CEN zostanie uznany za obowiązujący, gdy wszystkie uczestniczące państwa 

członkowskie przyjmą już standard prEN, a więc nawet i przed publikacją krajowych odpo-

wiedników ostatecznych standardów EN. 

 

Zanim jednak standardy opracowane w ramach CEN TC 400 będą dostępne, testowanie i 

próbkowanie kompostu powinno odbywać się zgodnie z metodami badań opracowanymi 

przez Komitet Techniczny CEN TC 223 "Ulepszacze gleby i podłoża hodowlane". 

 

Jeśli zarówno ostateczne metody horyzontalne (CEN TC 400), jak i metody CEN TC 223 nie 

są dostępne, dopuszczalne jest użycie innych uznanych na arenie międzynarodowej metod 

badania, chyba, że kompetentne władze w państwie członkowskim narzucą określony stan-

dard. Przykładowo, jeśli państwo członkowskie lub kraje zewnętrzne korzystają ze skonsoli-

dowanych i zatwierdzonych metod testowych dla kompostów i fermentatów, to właśnie one 

powinny być użyte zamiast nieobecnych metod testowych CEN TC 400 lub CEN TC 223. 

 

Jeśli wymagane badanie nie jest opisane w standardach CEN lub standardach CEN będących 

w trakcie adaptacji, niniejszy załącznik wskazuje inne metody testowe. Metody te są z natury 

wskaźnikowe i, jak stwierdzono wyżej, mogą być zastąpione metodami używanymi w pań-

stwach członkowskich. 

 

Analiza powinna zostać dokonana przez rzetelne laboratoria, które są akredytowane do wy-

konywania testów w ramach zatwierdzonego schematu zapewniania jakości. 

 

Terminy i definicje 

 

Poniższy słowniczek ma pomóc w jednakowym rozumieniu oraz zachowaniu jednomyślnej 

interpretacji metod testowych. 

 

"Dojrzałość": Dojrzałość (patrz także "stabilność") może być zdefiniowana jako moment, w 

którym produkt końcowy staje się stabilny, a proces nagłej degradacji zostaje zakończony lub 

gdy produkt poddany biodegradacji może być użyty w celu uprawy roślin bez żadnych nega-

tywnych skutków. Termin dojrzałość interpretowany w szerszym rozumieniu zawiera w so-

bie termin stabilność. Inna możliwa definicja mówi, że dojrzałość to miara gotowości kom-

postu do użytku, która jest związana z procesem kompostowania. Gotowość ta zależy od kil-

ku czynników, np. wysokiego stopnia rozkładu, niskiego poziomu związków fitotoksycznych 

jak amoniak czy lotne kwasy tłuszczowe. 

 

"Gęstość nasypowa": stosunek masy suchej i objętości próbki w gramach na litr mierzony w 

standardowych warunkach zasysania (ciśnienie ssania = 10 cm); czasem używa się tu okre-

ślenia "gęstość pozorna". 

 

"Materia alkalicznie czynna": wapń i magnez w formie alkalizującej (np. jako tlenki, wodoro-

tlenki i węglany) 
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"Materia organiczna" (OM): Frakcja węglowa próbki, która nie zawiera wody i substancji 

nieorganicznych, N 15935 doprecyzowuje, iż "strata w trakcie zapłonu" następuje w tempera-

turze 550 ± 10°C. 

 

"Materia sucha": procent substancji, który nie zawiera wody. Zawartość materii suchej (%) 

równa się 100% minus zawartość wilgoci %. 

 

"Metale ciężkie": pierwiastki, których gęstość względna wynosi w przybliżeniu 5 lub więcej. 

Zalicza się tu ołów, miedź, kadm, cynk, rtęć, nikiel, chrom. 

 

"Metody testowe": Metody analityczne zatwierdzone przez państwa członkowskie, instytucje, 

urzędy normalizacyjne (CEN, UNI, DIN, BSI, AFNOR, OENORM itd.) lub przez wiarygod-

ne stowarzyszenia producenckie (BGK w Niemczech, TCA w Wielkiej Brytanii itp.) 

 

"Nasiona chwastów": wszystkie żywotne nasiona (i diaspory) niepożądanych gatunków ro-

ślin obecne w produkcie końcowym. 

 

"Nieczystości": zanieczyszczenia fizyczne definiuje się jako materiały niebiodegradowalne 

(szkło, metale, plastiki) o wielkości > 2 mm. 

 

"Odpowiedź roślinna": ocena odpowiedzi roślin poprzez określenie stopy kiełkowania, świe-

żej masy, nieprawidłowości i ogólnego wzrostu roślin gatunków roślin testowych (EN 16086-

1 i EN 16086-2 CEN/TC 223 dla ulepszaczy gleby i podłoży hodowlanych) 

 

"Przewodnictwo elektryczne": wartość wyrażająca zdolność roztworu do przewodzenia prądu 

elektrycznego; zależy od ilości i typu jonów zawartych w roztworze; jest to pośrednia war-

tość zasolenia. 

 

"Stabilność/stabilizacja": parametr ten odnosi się do stopnia rozkładu materii organicznej w 

trakcie kompostowania/fermentacji. Stabilność jest mierzona jako resztkowa aktywność bio-

logiczna jako wartość zapotrzebowania tlenowego lub przy użyciu testu samonagrzewania. 

Test zapotrzebowania tlenowego może zostać użyty również dla materiałów przefermento-

wanych, gdy umieści się je w warunkach aerobowych. Materiał, które nie jest stabilny, lecz 

wciąż ulega gniciu, powoduje powstanie uciążliwych odorów i może zawierać organiczne 

fitotoksyny. 

 

"Zawartość wilgoci": frakcja ciekła (%), która odparowuje w 103 ± 2°C (EN 15934). 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

 

Ogólne właściwości materiału 

wartość pH EN 13037:2011 Próbka jest ekstrahowana za pomocą wody w 

22°C±3,0°C w stosunku 1+5 (V/V). pH zawie-

siny jest mierzone przy użyciu miernika pH. 

EN 15933:2012 

Ekstrakcja z użyciem CaCl2 

Przewodnictwo elektryczne EN 13038:2011 Próbka jest ekstrahowana za pomocą wody w 

22°C±3,0°C w stosunku 1+5 (V/V). Mierzy się 

przewodność elektryczną ekstraktu, a wynik 

dostosowuje się do temperatury pomiarowej 

25°C. 

CEN/TS 15937:2013 

 
 

Zawartość wody EN 13040:2007 Suszenie próbki (50 g) w piecu przy temperatu-

rze 103 ± 2°C i chłodzenie w eksykatorze 

EN 15934:2012 

Zawartość materii suchej EN 13040:2007 Suszenie próbki (50 g) w piecu przy temperatu-

rze 103 ± 2°C i chłodzenie w eksykatorze 

EN 15934:2012 

Zawartość materii organicznej 

(strata w trakcie zapłonu) 

EN 13039:2011/ 

EN 12829 

Porcja testowa jest suszona w temperaturze 

103°C, następnie spopielana w temperaturze 

450°C/550°C. Osad w momencie zapłonu (stra-

ta w trakcie zapłonu) jest funkcjonalną warto-

ścią materii organicznej zawartej w kompoście. 

EN 15935:2012 

Pomiar w temperaturze 550°C 

Materia czynna alkalicznie (za-

wartość CaO) 

BGK 2006
66

 

BGBl 1992
67

 Teil 1 S. 912 

VDLUFA , 1995
68

 

(WI 00223049 w ramach 

CEN TC 223 nie obowiązu-

Metoda ta oparta jest na pomiarze substancji 

alkalizujących w nawozach i osadach. Metoda 

nadaje się do stosowania w przypadku przetwo-

rzonych bioodpadów, jak kompost, zawierają-

cych wapń i magnez w formie alkalizującej (np. 

Brak 

                                                           
66

 BGK, 2006:Methodenbuch zur Analyse organischer Düngmittel, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate, ISBN 3-939790-00-1 
67

 Federalny Dziennik Ustaw BGBI, I s. 912, 1992: Rozporządzenie w sprawie osadów ściekowych (AbfklärV). 
68

 VDLUFA, 1995: Methodenbuch Band II. Die Untersuchung von Düngemitteln, Kap. 6.3 Bestimmung der Basisch wirksamen Bestandteile in Kalkdüngemitteln, 4. Auflage, VDLUFA-

Verlag.Darmstadt 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

je) jako tlenki, wodorotlenki i węglany). Substan-

cję należy rozpuścić w kwasie, a nadmiar kwa-

su należy odmiareczkować. Substancje alkalizu-

jące należy określić jako % CaO. 

Rozmiar cząstek/wielkość ziarna EN 15428:2007 Standard opisuję metodę określania rozkładu 

wielkości cząstek w podłożu hodowlanym i 

ulepszaczy gleby przy użyciu metody sitowej 

(Wielkość sita: 31.5 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 

2 mm, 1 mm). 

Brak 

Gęstość nasypowa EN 13041:2011 Stosunek suchej masy i objętości próbki w gra-

mach na litr, mierzony na podstawie masy i 

objętości materiału w próbniku pierścieniowym 

Brak (WI 00400024 nie obowiązuje) 

Składniki odżywcze 

N (suma) 

(azot Kjeldahla) 

EN 13654-1 Wilgotna próbka jest ekstrahowana przy pomo-

cy kwasu siarkowego, a następnie destylowana 

w kwasie bornym. Amoniak wraz z kwasem 

siarkowym należy odmiareczkować 0,1 N.  

EN 16168:2012 

EN 16169:2012 

P (suma) EN 13650 Próbka jest drobno mielona i ekstrahowana za 

pomocą mieszanki kwasu chlorowodorowe-

go/azotowego poprzez odstawienie na 12 go-

dzin w temperaturze pokojowej. Potem należy 

pozostawić w stanie wrzenia pod chłodnicą 

zwrotną przez 2 godziny, ekstrakt jest klaryfi-

kowany, a wyekstrahowane pierwiastki są 

oznaczane metodą induktywnie sprzężonej pla-

zmy (ICP). 

EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

K (suma) EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

S (suma) EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

Mg (suma) EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

NO3-N (rozpuszczony) EN 13651 Alikwot homogenizowanego materiału świeże-

go jest poddawany wstrząsom przez 1 h wraz z 

1 mol/l roztworu chlorku potasu w temperaturze 

pokojowej. Stosunek substancji ekstrahującej 

do materiału różni się w zależności od badane-

go materiału. Roztwór ekstrahujący jest odwi-

rowywany lub odfiltrowywany, zaś alikwot 

filtratu jest analizowany przy pomocy przepły-

wowej analizy wstrzykowej (FIA) lub ciągłej 

analizy przepływowej (CFA) lub przy użyciu 

metod manualnych jak destylacja i miareczko-

wanie lub metody spektrofotometrycznej.  

CEN/TS 16177:2012 

NH4-N (rozpuszczony) EN 13651 

DIN 38405 E5 

Idem CEN/TS 16177:2012 

1.1  Parametry biologiczne 
Stabilność EN 16087-1:2011 

oraz 

EN 16087-2:2011 

Parametr ten odnosi się do stopnia rozkładu 

materii organicznej w trakcie kompostowa-

nia/fermentacji. Stabilność jest mierzona jako 

resztkowa aktywność biologiczna, jako wartość 

zapotrzebowania tlenowego lub przy użyciu 

testu samonagrzewania. Test zapotrzebowania 

tlenowego może zostać użyty również dla mate-

riałów przefermentowanych, gdy umieści się je 

Brak (WI 00400032 nie obowiązuje) 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

w warunkach aerobowych. Materiał, który nie 

jest stabilny, lecz wciąż ulega gniciu, powoduje 

powstanie uciążliwych odorów i może zawierać 

organiczne fitotoksyny. 

 

 Część I: Wartość poboru 

tlenu 

EN 16087-1:2011 

Ten standard europejski opisuje metodę badania 

tlenowej aktywności biologicznej podłoży ho-

dowlanych, ulepszaczy gleby i ich składników 

poprzez mierzenie wartości poboru tlenu (OUR 

- oxygen uptake rate). OUR jest wskaźnikiem 

stopnia, do którego organiczna materia biode-

gradowalna jest rozłożona w określonym okre-

sie czasu. 

Materiał zostaje zawieszony w wodzie. Wartość 

respiracji (np. wartość poboru tlenu) szacowana 

jest poprzez mierzenie spadku ciśnienia w pu-

stej przestrzeni (np. w fazie gazowej w za-

mkniętej przestrzeni nad fazą wodną). Wytwo-

rzony CO2 (dwutlenek węgla) jest usuwany 

przy pomocy stosownego adsorbentu alkalicz-

nego. Pomiary wykonywane są w określonych 

warunkach. 

 

 

 Część II: Samonagrzewanie 

EN 16087-2:2011 

Ten standard europejski opisuje metodę badania 

tlenowej aktywności biologicznej przy użyciu 

testu samonagrzewania. Metodę tę stosuje się 

tylko dla kompostu. 

Samonagrzewanie mierzone jest w naczyniu 

Dewara, gdzie maksymalna zmierzona tempera-
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

tura jest wskaźnikiem stanu aerobowej aktyw-

ności biologicznej. 

Żywotne nasiona i reprodukcyjne 

części roślin 

 Ten standard określa procedurę testową w oce-

nie zanieczyszczenia żywotnymi nasionami 

roślin i ich diasporami gleby, przetworzonych 

bioodpadów i osadów. Materiał próbny umiesz-

czany jest na tacy do wysiewu roślin. Tace 

przechowuje się w temperaturze odpowiedniej 

do kiełkowania roślin przez 21 dni. Należy po-

liczyć wykiełkowane rośliny. 

FprCEN/TS 16201 

Odpowiedź roślinna Test wzrostu donicowego z 

udziałem kapusty chińskiej 

EN 16086-1:2011 

W zależności od testowanego materiału należy 

użyć jednej z dwóch metod opisanych w tym 

standardzie. 

Eksperyment donicowy z bezpośrednim użyciem 

przygotowanej próbki 

Wysianie określonej ilości kapusty chińskiej do 

gleb zawierających przygotowaną próbkę, kul-

tywacja w określonych warunkach w określo-

nym czasie i ocena odpowiedzi roślinnej po-

przez określanie stopy kiełkowania, świeżej 

masy, nieprawidłowości i ogólnego wzrostu 

rośliny. 

Jeśli podejrzewa się obecność herbicydów uży-

wanych dla roślin trawiastych, obok kapusty 

chińskiej należy użyć jęczmienia jarego. Przy 

badaniu innych konkretnych oddziaływań  

można zastosować dodatkowe gatunki roślin 

(na przykład sałatę).  

 

Brak 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

Eksperyment donicowy z użyciem ekstraktu z 

oryginalnej próbki 

Mieszanie oryginalnej próbki z roztworem 

składników odżywczych jako substancją eks-

trahującą, moczenie przez 4 h w temperaturze 

otoczenia i usuwanie pozostałego roztworu 

składników odżywczych. Napełnianie donic 

perlitem nasyconym ekstraktem, nawadnianie w 

okresie testowym stałą ilością ekstraktu, po tym 

okresie wodą. 

Jeśli podejrzewa się obecność herbicydów uży-

wanych dla roślin trawiastych, obok kapusty 

chińskiej należy użyć jęczmienia jarego. Przy 

badaniu innych konkretnych oddziaływań  

można zastosować dodatkowe gatunki roślin 

(na przykład sałatę). 

 

 Test szalki Petriego z rzeżu-

chą 

EN 16086-2:2011 

Nasiona rzeżuchy poddawane są działaniu ma-

teriału testowego przez kilka dni w określonych 

warunkach. Kiełkowanie i wzrost młodych ko-

rzeni są mierzone i porównywane z próbką kon-

trolną. 

 

1.2  Zanieczyszczenia fizyczne 
Nieczystości BGK 2006

69
 Po wysuszeniu próbka jest przesiewana na su-

cho, następnie, jeśli to konieczne, płukana w 

wodzie i/lub wybielaczu i przesiewana na mo-

kro na sicie 2 mm (jeśli zachodzi taka koniecz-

FprCEN/TS 16202 

                                                           
69

 BGK, 2006:Methodenbuch zur Analyse organischer Düngmittel, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate, ISBN 3-939790-00-1 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

ność). Frakcja > 2 mm jest ponownie suszona, 

kiedy to konieczne, a frakcje kamieni > 5 mm 

oraz rozróżnionych nieczystości > 2 mm są 

oznaczane pod względem wagi lub w przypad-

ku plastików wagi i powierzchni. 

1.3 Zanieczyszczenia chemiczne - metale ciężkie 
Cd EN 13650 Próbka jest drobno mielona i ekstrahowana za 

pomocą mieszanki kwasu chlorowodorowe-

go/azotowego poprzez odstawienie na 12 go-

dzin w temperaturze pokojowej. Potem należy 

pozostawić w stanie wrzenia pod chłodnicą 

zwrotną przez 2 godziny, ekstrakt jest klaryfi-

kowany, a wyekstrahowane pierwiastki są 

oznaczane metodami ICP-MS lub ICP-OES. 

EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

Cr EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

Cu EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

Ni EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

Pb EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 

Zn EN 13650 Idem EN 16174:2012 

EN 16170:2012 

EN 16171:2012 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

Hg ISO 16772 Oznaczanie rtęci w ekstrakcie gleby uzyskanym 

dzięki wodzie królewskiej przy użyciu zimno-

parowej spektrometrii absorpcji atomowej lub 

zimnoparowej spektrometrii fluorescencji ato-

mowej. 

CEN/TS 16175-1:2013 

CEN/TS 16175-2:2013 

1.4 Zanieczyszczenia chemiczne - organiczne substancje zanieczyszczające 
PAH  Oznaczanie policyklicznych węglowodorów 

aromatycznych (PAH) przy użyciu chromato-

grafii gazowej (GC) i wysokosprawnej chroma-

tografii cieczowej (HPLC) 

FprCEN/TS 16181 

PCB  Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) 

przy użyciu chromatografii gazowej z detekto-

rem masowym (GC-MS) i chromatografii ga-

zowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-

ECD) 

EN 16167:2012 

PCDD/F  Oznaczanie dioksyn i furanów oraz dioksyno-

podobnych polichlorowanych bifenyli przy 

użyciu chromatografii gazowej z detektorem 

masowym wysokiej rozdzielczości (HR GC-

MS) 

CEN/TS 16190:2012 

PFC DIN 38414-14 Oznaczanie wybranych związków perfluorowa-

nych (PFC) w osadach, kompoście i glebie - 

Metoda korzysta z wysokosprawnej chromato-

grafii cieczowej i detekcji spektrometrii mas 

(HPLC-MS/MS) 

brak 

1.5 Aspekty higieniczne 
Salmonella CEN/TC 308 (CEN/TR 

15215-1:2006, CEN/TR 

15215-2:2006, CEN/TR 

Procedura w przypadku salmonelli w osadach, 

glebach i przetworzonych bioodpadach obejmu-

je trzy metody (EN 15215-1, EN 15215-2, 

Brak (WI 00400037 nie obowiązuje) 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

15215-3:2006) 

ISO 6579 

(WI 00223054 w ramach 

CEN TC 223 nie obowiązu-

je) 

EN15215-3). Brak salmonelli w przetworzo-

nych bioodpadach wskazuje, że wymogi proce-

sowe w zakresie aspektów higienicznych zosta-

ły spełnione oraz że materiał jest odkażony. 

E. Coli  Detekcję i pomiar Escherichia coli w osadach, 

przetworzonych bioodpadach i glebie wykonuje 

się trzema metodami: - Metoda A - metoda 

membrany filtracyjnej przy obliczaniu - Metoda 

B - metoda zminiaturyzowana (najbardziej 

prawdopodobna liczba, MPN) poprzez wszcze-

pienie do ciekłego podłoża; - Metoda C - ma-

krometoda (najbardziej prawdopodobna liczba) 

w podłożu ciekłym. 

CEN/TR 16193:2013 

1.6 Pobieranie próbek 
Pobieranie próbek EN 12079 Pobieranie próbek - ulepszacze gleby i podłoża 

hodowlane 

Opracowane przez CEN TC 223 

Ramy robocze próbkowania  Zasady przygotowania i wdrożenia planu pobie-

rania próbek: Standard ten precyzuje kroki pro-

ceduralne, jakie należy podjąć w przygotowaniu 

i wdrażaniu planu pobierania próbek. Plan 

próbkowania określa metodę zbiórki próbek 

laboratoryjnych odpowiednich do spełnienia 

celów programu badań. 

WI 00400017 

Wybór i stosowanie kryteriów w 

zakresie pobierania próbek 

 Próbkowanie część 1: Poradnik dotyczący wy-

boru i zastosowania kryteriów w zakresie po-

bierania próbek w różnorodnych warunkach 

WI 00400043 

Techniki pobierania próbek  Próbkowanie część 2: Poradnik dotyczący tech-

nik pobierania próbek. 

WI 00400042 
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Parametr testowy Standardy i metody inne 

niż w projekcie horyzon-

talnym 

Opis Projekt HORYZONTALNY UE 

Standardy (w fazie projektowej) 

CEN TF 151 i CEN TC 400 

Pobieranie podpróbek w terenie  Próbkowanie część 3: Poradnik dotyczący po-

bierania podpróbek w terenie 

WI 00400018 

Pakowanie, przechowywanie pró-

bek itp. 

 Próbkowanie część 4: Poradnik dotyczący pro-

cedur pakowania, przechowywania, konserwa-

cji, transportu i dostarczania próbek. 

WI 00400044 

Plan pobierania próbek  Próbkowanie część 5: Poradnik dotyczący pro-

cesu definiowania planu pobierania próbek 

WI 00400045 

Wstępna obróbka próbek  Wytyczne dotyczące wstępnej obróbki próbek EN 16179:2012 

    

 

Raporty obejmują następujące dokumenty: 

CZĘŚĆ 1. Pobieranie próbek osadów ściekowych, przetworzonych bioodpadów i gleb przeznaczonych do użytku w kształtowaniu krajobrazu - Zasady 

przygotowania i wdrażania planu pobierania próbek. 

CZĘŚĆ 2. Raport o projektach standardów dotyczących pobierania próbek. 

Próbkowanie osadów i przetworzonych bioodpadów. 

A. Raport Techniczny dotyczący pobierania próbek - Poradnik dotyczący wyboru i zastosowania kryteriów w zakresie pobierania próbek w różnorod-

nych warunkach. 

B. Raport Techniczny dotyczący pobierania próbek - Poradnik dotyczący pobierania podpróbek w terenie. 

C. Raport Techniczny dotyczący pobierania próbek - Poradnik dotyczący procedur pakowania, przechowywania, konserwacji, transportu i dostarczania 

próbek. 

Próbkowanie osadów ściekowych i przetworzonych bioodpadów - Poradnik dotyczący technik pobierania próbek 30-3-2006 

Próbkowanie osadów ściekowych i przetworzonych bioodpadów - Definicja planu pobierania próbek 27-4-2006 
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Załącznik 13: UK PAS 110 dla fermentatu 

Parametry testowe, górne wartości graniczne i deklaracja parametrów 
do walidacji w UK PAS 110: 2010 Specyfikacja dla kompletnego fermen-
tatu i oddzielonych frakcji płynnych i włóknistych produkowanych w pro-
cesie fermentacji anaerobowej z użyciem segregowanych materiałów 
biodegradowalnych 
Źródło oryginalne: 
http://www.wrap.org.uk/farming_growing_and_landscaping/producing_q
uality_compost_and_digestate/bsi_pas_110_.html 
 
[Skróty: WD - kompletny fermentat; SL - oddzielona frakcja ciekła; SF - oddzielona 
frakcja włóknista] 
Parametr Metoda testowa Górna granica i jednostka 

Patogeny (ludzkie i zwierzęce gatunki wskaźnikowe) w WD / SL / SF 

Fermentat ABP: ludzkie i zwierzę-
ce gatunki wskaźnikowe 

Zgodne z odpowiednimi rozporzą-
dzeniami ABP lub każda inna me-
toda zatwierdzona przez kompe-
tentne władze / służby weteryna-
ryjne 

Określone przez kompetentne 
władze / służby weterynaryjne w 
"zgodzie warunkowej" lub "pełnej 
zgodzie" 

Fermentat inny niż ABP: E. coli SCA MSS część 3A lub BS ISO 
16649-2 

1000 CFU / g świeżej materii 

Fermentat inny niż ABP: Salmo-
nella sp. 

Metoda określona w odpowiedniej 
regulacji ABP zgodna z zasadami 
krajowymi państwa, w którym 
materiał został wyprodukowany 
lub SCA MSS część 4A 

Brak w 25 g świeżej materii 

Potencjalnie toksyczne pierwiastki w WD / SL / SF. 
Jeśli to konieczne, WD i SL mogą podlegać zwolnieniom opisanym w punktach 13.2, 14.1.6 i 14.1.7, ale de-
klaracje konieczne są dla parametrów oznaczonych poniżej * 

Kadm (Cd) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

1,5 mg/kg materii suchej 

Chrom (Cr) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

100 mg/kg materii suchej 

Miedź (Cu) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

200 mg/kg materii suchej 

Ołów (Pb) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

200 mg/kg materii suchej 

Rtęć (Hg) BS ISO 16772 1,0 mg/kg materii suchej 

Nikiel (Ni) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

50 mg/kg materii suchej 

Cynk (Zn) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

400 mg/kg materii suchej 

Stabilność WD / SL / SF 

Lotne kwasy tłuszczowe Chromatografia gazowa (przykład 
dostępny w OFW004-005) 

Wartość przesiewowa: 0,43 g 
COD/g VS 

Potencjał gazu resztkowego OFW004-005 (WRAP) 0,25 l/g VS 

Zanieczyszczenia fizyczne w WD / SL / SF 

Całkowita ilość fragmentów szkła, 
metalu, plastiku i jakichkolwiek 
"innych" materiałów nie będą-
cych kamieniami, stworzonymi 
przez człowieka > 2 mm 

REA-DM-PC&S 0,5 % m/m materii suchej, przy 
braku materiałów 'ostrych' (patrz 
3.72) 

Kamienie > 5 mm REA-DM-PC&S 8% m/m materii suchej 

http://www.wrap.org.uk/farming_growing_and_landscaping/producing_quality_compost_and_digestate/bsi_pas_110_.html
http://www.wrap.org.uk/farming_growing_and_landscaping/producing_quality_compost_and_digestate/bsi_pas_110_.html
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UWAGA: oddzielona ciecz jest zwolniona z testów na obecność zanieczyszczeń fizycznych tylko wówczas, 
gdy technologia separacji użyta przez producenta sprawia, że wszystkie cząstki obecne w oddzielonej frakcji 
ciekłej < 2 mm 

Cechy WD / SL / SF podlegające deklaracji, bez wartości granicznych, które wpływają na stosowane dawki 

pH BS EN 13037 Deklarowana wartość typowa 
bądź rzeczywista 

Całkowity azot (N) BS EN 13654-1 (Kjeldahl) lub 
BS EN 13654-2 (Dumas) 

Deklarowana wartość typowa 
bądź rzeczywista, jednostki sto-
sownie do parametru (np. kg m

-2
 

świeżej materii, wartości składni-
ków odżywczych na 1000 galonów 
świeżej materii) 

Całkowity fosfor (P) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

Całkowity potas (K) BS EN 13650 (rozpuszczalne w 
wodzie królewskiej) 

Azot amonowy (NH4-N) esktra-
howalny w chlorku potasu 

SOP Z/004 (rozpuszczalne w chlor-
ku potasu) 

Chlorki rozpuszczalne w wodzie 
(Cl

-
) 

BS EN 13652 (rozpuszczalne w 
wodzie) 

Sód rozpuszczalny w wodzie (Na) BS EN 13652 (rozpuszczalne w 
wodzie) 

Materia sucha (zwana także sumą 
substancji stałych) 

BS EN 14346 Deklarowana wartość typowa 
bądź rzeczywista, % m/m świeżej 
próbki 

Strata w trakcie zapłonu (zwana 
także suchą masą organiczną, jest 
wartością materii organicznej) 

BS EN 15169 Deklarowana wartość typowa 
bądź rzeczywista, jednostki sto-
sownie do parametru 

* Właściwości WD / SL podlegają deklaracji, gdy PTP przekroczą wartości graniczne, które wpływają na 
stosowane dawki (patrz 13.2, 14.1.6 i 14.1.7) 

Potencjalnie toksyczne pierwiast-
ki (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn) w 
kompletnym fermentacie lub 
oddzielonej cieczy, jeśli typ mate-
riału przefermentowanego prze-
kracza którykolwiek z limitów PTP 
określonych w tej tabeli  

Jak sprecyzowano powyżej dla 
odpowiednich PTP 

Jeśli jakakolwiek wartość graniczna 
dla PTP wymieniona w tej tabeli 
zostaje przekroczona w komplet-
nym fermentacie bądź w oddzie-
lonej frakcji ciekłej, deklaracja 
obejmuje wszystkie wyniki dla PTP 
w danym typie materiału przefer-
mentowanego, albo jako rzeczywi-
ste wyniki dla danej badanej części 
produkcji, albo jako część typowej 
charakterystyki (patrz 13.2), w 
mg/kg suchej materii 

 
UWAGA 1: jeśli zmierzone wartości VFA w próbce 
przekroczą "wartość przesiewową" VFA podaną po-
wyżej, będzie to oznaka, że próbka nie przeszła po-
myślnie testu RBP (potencjału gazu resztkowego). W 
tym przypadku nie trzeba już przeprowadzać badania 
RBP, a próbka nie zdała testu 'stabilności'. Przy ocenie 
testu RBP jako zdanego lub niepomyślnego używa się 
średniej z potrojonych wartości RBP uzyskanych z 
każdej próbki. 
 
 

 
UWAGA 2: PAS 110 nie wymaga badań i deklaracji 
wielkości cząstek w materiale przefermentowanym. 
Jeśli padnie prośbą o tę informację, można zbadać 
maksymalną wielkość cząstek oraz rozkład cząstek > 2 
mm zgodnie z metodą 'Kapitel II. A 3.1, 1. Lfg. 9/2006, 
BGK' [25]. 
UWAGA 3: PAS 110 nie wymaga badania i deklaracji 
wszystkich pierwiastków i składników odżywczych 
rozpuszczalnych w wodzie. Jeśli potrzebne są dalsze 
informacje na ten temat, materiał przefermentowany 
może zostać zbadany zgodnie z BS EN 13652 (patrz 
Klauzula 2) 
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Załącznik 14: Szwedzki SPCR 120 dla fermentatu 

Szwedzki system zapewniania jakości fermentatu SPCR 120: wymaga-
nia dla produktu końcowego 
Źródło: 
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Biologisk/B2009
b.pdf 
 

Metale 

Wartości orientacyjne dla zawartości metali ciężkich w fermentacie podano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wartości orientacyjne dla zawartości metali ciężkich w fermentacie. 

 

METAL MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ, 

mg/ kg TS
1) 

 

Ołów 

 

100 

Kadm 1 

Miedź 600
2)

 

Chrom 100 

Rtęć 1 

Nikiel 50 

Cynk 800
2) 

 

1) Wszystkie wartości, oprócz miedzi i cynku, są zgodne z wartościami orientacyjnymi wy-

znaczonymi dla ulepszaczy gleby w etykiecie "kwiatu UE". 

 

2) Wartości zastosowane dla miedzi i cynku są takie same jak dla osadów ściekowych, które 

mogą być rozpryskiwane na polach, patrz SNFS 1998:4. 

 

Kontrola chorób 

Produkt musi spełniać wymogi w zakresie kontroli chorób sprecyzowane w Dodatku 3. 

 

Widzialne zanieczyszczenia 

"Widzialne zanieczyszczenia" oznaczają substancje obce takie jak plastik, szkło, metale i 

kompozyty. Całkowita zawartość zanieczyszczeń widzialnych > 2 mm nie może przekroczyć 

0,5% suchej masy substancji. 

 

Jeśli z danym typem materiału wejściowego nie łączy się duże prawdopodobieństwo wystą-

pienia zanieczyszczeń widzialnych, organ certyfikujący może zgodzić się na uchylenie tego 

wymogu. 

 

Wymagania dla stałego fermentatu 

 Żywotne nasiona chwastów i części roślin - zgoda zostaje wydana, gdy spełniony 

jest wymóg, aby produkt zawierał mniej niż 2 żywotne nasiona chwastów i części ro-

ślin w litrze. 

 Substancje organiczne - Produkt musi zawierać co najmniej 20% substancji orga-

nicznych, mierzonych jako strata w trakcie zapłonu w procentach masy suchej sub-

stancji. 

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Biologisk/B2009b.pdf
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Biologisk/B2009b.pdf
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Załącznik 15: Niemiecki RAL GZ 245 dla fermentatu 

Kryteria jakości dla fermentatów uzyskanych z bioodpadów zgodnie z 
niemieckim schematem zapewniania jakości RAL GZ 245 
Źródło: 
http://www.kompost.de/uploads/media/Quality_Requirements_of_digesti
on_residuals_in_Germany_text_02.pdf 
 

Kryteria jakości Wymogi jakościowe 

Aspekty higieniczne  Dowód udanej obróbki w celu odkażenia (podgrzewanie mate-

riału wejściowego do 70°C przez co najmniej 1 godzinę lub 

kontrola wejścia-wyjścia) 

 Dowód zgodności z wymogami higienicznymi w zakresie pro-

fili temperaturowych (monitorowanie temperatury procesu) 

 Maksymalnie 2 zdolne do wykiełkowania nasiona i wypusz-

czające pędy części roślin na litr 

 Brak salmonelli 

Zanieczyszczenia  Maksymalnie 0,5M.-% s.m.(wybieranie i ważenie nieczystości 

(szkło, plastiki i metale > 2 mm) 

 Przy zawartości nieczystości > 0,1 M.-% s.m.: maksymalna 

powierzchnia zebranych nieczystości nie powinna przekraczać 

25 cm
2
/l świeżej masy 

Stopień fermentacji  Kwasy organiczne (suma) < 1500 mg/l 

Odór  Brak uciążliwych odorów 

Materia organiczna  Minimum 30 M.-% s.m., określane poprzez stratę podczas 

zapłonu (dla fermentatów płynnych) 

Zawartość metali cięż-

kich (Pb, Cd, Cr, Cu, 

Ni, Hg, Zn 

 Wartości graniczne zgodne z prawem odpadowym i nawozo-

wym 

 Wyjątki dla Cu i Zn będących mikroskładnikami odżywczymi 

możliwe po uzyskaniu zgody władz lokalnych 

Parametry deklarowane  Typ produktu (fermentat płynny lub stały) 

 Nazwa producenta 

 Gęstość nasypowa (masa objętościowa) 

 Zawartość materii suchej 

 wartość pH 

 Zawartość soli 

 Roślinne składniki odżywcze (suma) (N, P2O5, K2O, MgO, S) 

 Azot rozpuszczalny (NH4-N; NO3-N) 

 Mikroskładniki odżywcze (zgodnie z prawem nawozowym) 

 Materia organiczna 

 Materia czynna alkalicznie (CaO) 

 Indeks wartości korzystnej 

 Waga bądź objętość 

 Zalecenia dobrego użycia praktycznego 

 

  

http://www.kompost.de/uploads/media/Quality_Requirements_of_digestion_residuals_in_Germany_text_02.pdf
http://www.kompost.de/uploads/media/Quality_Requirements_of_digestion_residuals_in_Germany_text_02.pdf
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Załącznik 16: Belgijski QAS VLACO dla fermentatu 

System zapewniania jakości fermentatu we Flandrii (Belgia) VLACO 

System zapewniania jakości jest obowiązkowy dla wszystkich profesjonalnych kompostowni 

i fermentowni we Flandrii (Belgia). QAS oparty jest na zasadzie zintegrowanego zarządzania 

łańcuchem. QAS obejmuje wszystkie aspekty łańcucha produkcyjnego, od przyjęcia biood-

padów, poprzez jakość procesu przetwarzania, jakość produktu końcowego do wsparcia kon-

sumenckiego w zakresie dobrego użycia. Wynikiem działania QAS na poziomie zakładu jest 

jeden lub kilka certyfikatów dla produktu, które pokazują, że kompost, fermentat lub bioter-

micznie suszony nawóz są produkowane zgodnie z kryteriami nałożonymi przez schemat 

certyfikacji i prawo odpadowe. Bez certyfikatu kontroli przetworzony bioodpad nie może być 

używany jako surowiec wtórny. Kontrola zgodności z tym schematem certyfikacji odbywa 

się na podstawie regularnych audytów i próbkowania produktów. 

Najistotniejszymi aspektami systemu zapewniania jakości VLACO są: 

(a) sztywny protokół przyjęcia 

(b) zarządzanie procesem zgodnie z zasadami ISO 

(c) monitorowanie jakości produktu końcowego 

(d) zrównoważone użycie produktów końcowych 

 

 (a) sztywny protokół przyjęcia 

 

Zakłady muszą wdrożyć procedury opisujące akceptację wsadów. Materiałami wsadowymi 

mogą być tylko segregowane bioodpady. Należy prowadzić regularne analizy sortujące. Po-

przez kontrolę wzrokową na wejściu i regularne testy sortujące bioodpady, zakłady zapew-

niają, że strumień wejściowy ma stałą wysoką jakość. W przypadku niezgodności z kryteria-

mi przyjęcia bioodpad jest odrzucany, a powód niezgodności musi zostać usunięty. Jeśli ja-

kość segregowanych bioodpadów z gospodarstw domowych jest niewystarczająca, może być 

efektywnie ulepszona dzięki kampaniom informacyjnym. Akceptacja frakcji bioodpadów 

przemysłowych z przemysłu żywnościowego jest możliwa tylko wtedy, gdy przeprowadzane 

są regularne analizy dotyczące parametrów rolniczych i środowiskowych. 

W przypadku fermentowni kontrola rejestru wsadów jest istotną częścią audytu. Szczegóło-

wej ocenie podlega to, czy różne strumienie wejściowe są zgodne z polityką VLAREA oraz 

czy stosowane są zasady polityki odpadowej, w tym zasady nierozcieńczania, rejestracji i 

wykrywalności. 

Wymaga to zbadania składu wszystkich strumienie wejściowych. Tam, gdzie fermentatorzy 

przyjmują mieszanki przetworzone przez zewnętrznych dostawców, nie istnieje praktyczna 

możliwość prześledzenia konkretnych strumieni. Informacja o składzie bardzo często nie 

zostaje przez dostawcę mieszanki dołączona ze względów praktycznych i handlowych. Dla 

tego typu mieszanek VLACO opracował odrębny system zapewniania jakości, aby można je 

było niezależnie monitorować (poprzez próbkowanie i analizy) i nadawać atesty, co zapewni, 

że użycie organiczno-biologicznych mieszanek odpadowych będzie zgodne z wymogami 

jakości w fermentowni 

 

 (b) Zarządzanie procesem zgodnie z zasadami ISO 

 

VLACO wdrożył QAS dla profesjonalnych zakładów przetwarzających bioodpady zgodnie z 

zasadami standardu certyfikacji ISO 9000 oraz zasadami zintegrowanego zarządzania łańcu-

chem. Cały łańcuch przetwarzania bioodpadów, od jakości wsadu, przez proces obróbki i 

ocenę jakości produktu końcowego, jest monitorowany przy użyciu systemu zintegrowanego 

zarządzania łańcuchem funkcjonującego w każdym zakładzie. Doświadczenie pokazuje, że 
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ocena jakości oparta wyłącznie o testowanie produktu końcowego jest niewystarczająca. Nie-

zgodności są zgłaszane i zwalczane przy użyciu adekwatnych narzędzi zapewniających stale 

podnoszącą się jakość produkcji. Rejestracja kluczowych aspektów (dat, numerów partii, 

typu i jakości materiału wejściowego, parametrów procesu, np. temperatury, czynności za-

rządzających np. …) prowadzi do wytworzenia się systemu autokontroli, który pozwala na 

wykrywanie i śledzenie produktów. W trakcie ważnego etapu odkażania (higienizacji) biood-

padów, temperatura i zarządzanie muszą być sprawdzane bardzo uważnie. Ponadto inne 

przepisy prawne istniejące na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym (np. regulacja w 

sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 1069/2009, planowane wytyczne 

EPPO dla przetwarzania bioodpadów pochodzenia roślinnego) także wskazują na znaczenie 

ugruntowanego QAS na poziomie zakładu współistniejącego z adekwatnym i wystarczają-

cym testowaniem produktów. 

Wynik audytów oraz ciągłe badanie produktów skutkują wydaniem certyfikatu kontroli po-

twierdzającego, że produkty są zgodne z wymogami jakościowymi. 

 

 (c) monitorowanie jakości produktu końcowego 

 

Przepisy VLAREA dotyczące użycia przetworzonych bioodpadów jako surowców wtórnych 

(nawozów lub ulepszaczy gleby) ustalają wartości graniczne dla najistotniejszych parame-

trów środowiskowych, zarówno organicznych (PAH, PCB, związki lotne, …), jak i nieorga-

nicznych (metale ciężkie). VLACO QAS oparty jest na wartościach granicznych, które są 

nawet surowsze niż wspomniane wyżej, a dodatkowo obejmuje parametry wskazujące na 

agronomiczne znaczenie produktów końcowych (składniki odżywcze, glebowa materia orga-

niczna), jak również fizyczne i biologiczne aspekty jakościowe (nieczystości, żywotne nasio-

na, stabilność). Umieszczone poniżej tabele pokazują standardy jakości dla fermentatu. Ze-

staw składników odżywczych jest badany i musi być zadeklarowany użytkownikowi, ale nie 

jest regulowany. 

Niezbędne próbki są pobierane przez VLACO i wysyłane do analizy do akredytowanych la-

boratoriów, które używają zatwierdzonych metod. Liczba niezbędnych próbek przypadająca 

na zakład jest obliczana na podstawie wsadu bioodpadów. Jeśli w jednym miejscu produkuje 

się kilka typów produktów, VLACO stosuje protokół próbkowania i analiz do wszystkich 

typów produktów. Wynik analizy jest zawsze porównywany ze standardami dla produktu, ale 

decyzja o przyznaniu certyfikatu jest podejmowana na podstawie progresywnego zestawu 

wyników badania próbek przy celach jakościowych, które są surowsze niż standardy produk-

towe. Poprzez przegląd szeregu wyników analiz produktu dokonywanych w nieprzerwanym 

okresie czasu organizacja zapewniania jakości (VLACO) jest w stanie obserwować tymcza-

sowe niezgodności produktów. Mogą być one związane z niezgodnością parametrów proce-

su, które trzeba usunąć poprzez wprowadzenie planu działania. Jednostkowe raporty z analiz 

produktów nie są wystarczającymi źródłami informacji do tego, by dokonać oceny pracy 

kompostowni. Kompost i fermentat są uważane nie tylko za produkty, ale wynik kontrolowa-

nego i zrównoważonego procesu biologicznego przetwarzania segregowanych bioodpadów. 

Poza analizami dokonywanymi przez VLACO, zakłady są zobligowane do pobierania próbek 

produktów dla celów wewnętrznego zapewniania jakości. 

 

 (d) zrównoważone użycie produktów końcowych 

 

Nie tylko skład produktu końcowego niesie ze sobą możliwe ryzyko z punktu widzenia kwe-

stii środowiska i zdrowia ludzi, ale problemem może okazać się jego nieuzasadnione użycie, 

np. nadmierne dawki przynoszące niepożądane efekty takie jak fitotoksyczność, rozregulo-

wanie stanu składników odżywczych, … Dlatego też VLACO QAS nakłada na profesjonalne 

kompostownie obowiązek informowania konsumentów o tym, jak należy używać produktów 
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we wszystkich możliwych obszarach zastosowań. Informacje zawarte na ulotce obejmują 

skład, typowe dawki, sposób aplikacji, bezpieczeństwo higieniczne, … 

 

Integracja narzędzi zapewniania jakości na całej długości łańcucha produkcji kompostu ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów wejściowych, regularnych badań produktu i roz-

sądnego użycia produktu końcowego, zwiększa możliwość zapewnienia ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Gwarancji tej udzielają wydawane przez VLACO 

certyfikaty kontroli dla różnych produktów. 

 

Sposób oceny dokonywanej przed nadaniem certyfikatów kontroli w innych typach przetwa-

rzania biologicznego (fermentacji anaerobowej i suszenia biotermicznego) jest podobny do 

oceny kompostu. Certyfikat kontroli odzwierciedla możliwości stosowania strumieni wyj-

ściowych. Bez uzyskania certyfikatu produkt końcowy nie może być we Flamandii stosowa-

ny w glebie (VLAREA) i nie skorzysta na ulgach nadawanych przez FPS (Federalną Służbę 

Publiczną), co oznacza, że nie będzie mógł być sprzedawany w Belgii jako nawóz lub ulep-

szacz gleby. W przypadku eksportu poza Flandrię produkt wyjściowy jest uznawany za od-

pad i jako taki podlega europejskiemu prawu odpadowemu. 

 

Flandryjskie standardy VLACO dla fermentatu (parametry agronomiczne i standardy produk-

towe) 

 

Parametry agronomiczne: 

 Standard 

VLAREA 

Standard 

VLACO 

Standard federalny 

(surowy fermentat) 
Jednostka 

     

PARAMETRY OGÓLNE 

Materia sucha - - > 4 %masy 

Materia organiczna - - > 2 %masy 

pH (woda) - 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 - 

STĘŻENIE METALI CIĘŻKICH 

Arsen (As) <150 <150 <150 mg/kg s.m. 

Kadm (Cd) <6 <6 <6 mg/kg s.m. 

Chrom (Cr) <250 <250 <250 mg/kg s.m. 

Miedź (Cu) <375 <375 <375 mg/kg s.m. 

Rtęć (Hg) <5 <5 <5 mg/kg s.m. 

Ołów (Pb) <300 <300 <300 mg/kg s.m. 

Nikiel (Ni) <50 <50 <50 mg/kg s.m. 

Cynk (Zn) <900 <900 <900 mg/kg s.m. 

ZANIECZYSZCZENIA, KAMIENIE i ŻYWOTNE NASIONA 

Nieczystości > 2 mm - <0,5 <0,5 %masy 

Kamienie > 5 mm - <2,0 <2,0 %masy 

Żywotne nasiona - Maks. 1 <1 #/l 

STABILNOŚĆ 

Konsumpcja tlenu (Oxitop
®

) 

- 50 - 

mmol 

O2/kg 

OS/h 

 

Standardy produktowe (stężenia) dla wszystkich surowców wtórnych (maksymalny poziom 

substancji zanieczyszczających, VLAREA załącznik 4.2.1.A), w tym fermentatu: 
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   Całkowite stężenie Jednostka 

     

METALE
70,71

 

Arsen (As)   150 mg/kg s.m. 

Kadm (Cd)   6 mg/kg s.m. 

Chrom (Cr)   250 mg/kg s.m. 

Miedź (Cu)   375 mg/kg s.m. 

Rtęć (Hg)   5 mg/kg s.m. 

Ołów (Pb)   300 mg/kg s.m. 

Nikiel (Ni)   50 mg/kg s.m. 

Cynk (Zn)   900 mg/kg s.m. 

MONOCYKLICZNE  WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (BETXS)
72

 

Benzen   1,1 mg/kg s.m. 

Etylobenzen   1,1 mg/kg s.m. 

Toluen   1,1 mg/kg s.m. 

Ksylen   1,1 mg/kg s.m. 

Styren   1,1 mg/kg s.m. 

POLICYKLICZNE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (PAH) 
3
 

Benzo(a)antracen   0,68 mg/kg s.m. 

Benzo(a)piren   1,1 mg/kg s.m. 

Benzo(g,h,i)perylen   1,1 mg/kg s.m. 

Benzo(b)fluoranten   2,3 mg/kg s.m. 

Benzo(k)fluoranten   2,3 mg/kg s.m. 

Chryzen   1,7 mg/kg s.m. 

Fenantren   0,9 mg/kg s.m. 

Fluoranten   2,3 mg/kg s.m. 

Indedo(1,2,3-c,d)piren   1,1 mg/kg s.m. 

Naftalen   2,3 mg/kg s.m. 

INNE ORGANICZNE SUBTANCJE ZANIECZYSZCZAJĄCE 

Monochlorobenzen   0,23 mg/kg s.m. 

Dichlorobenzen   0,23 mg/kg s.m. 

Trichlorobenzen   0,23 mg/kg s.m. 

Tetrachlorobenzen   0,23 mg/kg s.m. 

Pentachlorobenzen   0,23 mg/kg s.m. 

Heksachlorobenzen   0,23 mg/kg s.m. 

1,2-dichloroetan   0,23 mg/kg s.m. 

Dichlorometan   0,23 mg/kg s.m. 

Trichlorometan   0,23 mg/kg s.m. 

Tetrachlorometan   0,23 mg/kg s.m. 

Trichloroeten   0,23 mg/kg s.m. 

Tetrachlorometan   0,23 mg/kg s.m. 

Tetrachloroeten   0,23 mg/kg s.m. 

Chlorek winylu   0,23 mg/kg s.m. 

1,1,1-trichloroetan   0,23 mg/kg s.m. 

                                                           
70

 Stężenie obliczone jest dla metalu i związku wyrażonego jako metal. 
71

 Pomiary całkowitych stężeń metali zgodnie z metodą CMA 2/II/A.3 z Kompendium Pobierania Próbek i 

Analiz Odpadów (Compendium for Sampling and Analysis for Waste). 
72

 Pomiary całkowitych stężeń związków organicznych zgodnie z metodami zawartymi w części 3. Kompen-

dium Pobierania Próbek i Analiz Odpadów (Compendium for Sampling and Analysis for Waste). 
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   Całkowite stężenie Jednostka 

1,1,2- trichloroetan   0,23 mg/kg s.m. 

1,1-dichloroetan   0,23 mg/kg s.m. 

cis+trans-1,2-dichloroetan   0,23 mg/kg s.m. 

Heksan   5,5 mg/kg s.m. 

Heptan   5,5 mg/kg s.m. 

Oktan   5,5 mg/kg s.m. 

Ekstrahowalne halogeny organiczne (EOX)  20 mg/kg s.m. 

Olej mineralny C10-C20   560 mg/kg s.m. 

Olej mineralny C20-C40   5600 mg/kg s.m. 

Polichlorowane bifenyle (PCB jako suma 7 związków po-

krewnych) 
0,8 mg/kg s.m. 
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Załącznik 17: Brytyjski schemat dla bionawozów 

Schemat certyfikacji bionawozów w Wielkiej Brytanii 
 

Ten schemat zapewniania jakości należy do Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (Renewa-

ble Energy Association) i został stworzony w celu certyfikowania fermentowni 

AD/biogazowni w Anglii, Walii i Irlandii Północnej po uzyskaniu zgodności z wymogami: 

 PAS 110:2010 brytyjskiego Instytutu Standardów, "Specyfikacje dla kompletnego 

fermentatu, oddzielonej frakcji ciekłej i frakcji włóknistej wytworzonych poprzez 

fermentację anaerobową segregowanych materiałów biodegradowalnych" (patrz: 

http://www.biofertiliser.org.uk/certification/england-wales/pas110); oraz 

 "Protokołu Jakości dla produkcji i użycia wysokiej jakości produktów fermentacji 

anaerobowej segregowanych odpadów biodegradowalnych" (patrz: 

http://www.environment-

agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-

E-E.pdf). W dalszej części tej sekcji protokół ten zwany jest AD QP. Dokument ten 

jest wspólną inicjatywą Agencji Środowiskowych Anglii, Walii i Irlandii Północnej, 

Defra i WAG. Celem jest określenie momentu, w którym fermentat przestaje być od-

padem i może być używany jako produkt bez konieczności stosowania narzędzi kon-

trolnych w ramach zarządzania odpadami. 

 

Aby fermentat mógł być używany jako "produkt" w Szkocji, fermentownia/biogazownia i 

produkowany przez nie fermentat muszą uzyskać certyfikat zgodności z PAS 110 (a nie tylko 

AD QP) z dodatkowymi warunkami określonymi przez Szkocką Agencję Ochrony Środowi-

ska (SEPA). 

 

Specyfikacje dla fermentatu 

W krajach UK PAS 110 jest obecnie jedyną specyfikacją dla kompletnego fermentatu, od-

dzielonej frakcji ciekłej i frakcji włóknistej wytworzonych poprzez fermentację anaerobową 

segregowanych materiałów biodegradowalnych. W skrócie, PAS 110: 

 

 wyznacza minimalne bazowe standardy dla fermentatów; niektórzy konsumenci mogą 

wymagać, aby posiadały pewną charakterystykę jakościową, która może wiązać się z 

surowszymi limitami niż te obecne w specyfikacji lub która może obejmować więk-

szy zakres parametrów. Zarządca fermentowni jest odpowiedzialny za sprawdzenie i 

uzgodnienie z konsumentem wszystkich wymogów jakościowych, które są surowsze 

niż minimalne bazowe standardy wyznaczone w PAS lub obejmują szerszy zakres pa-

rametrów. 

 wymaga, by fermentaty były wytwarzane wyłącznie z segregowanych u źródła odpa-

dów biodegradowalnych; 

 określa narzędzie kontroli materiałów wejściowych oraz system zarządzania proce-

sem fermentacji anaerobowej i powiązanymi technologiami; system zarządzania musi 

obejmować plan w zakresie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kon-

troli (HACCP); 

 wyznacza minimalne kryteria jakości dla kompletnego fermentatu, oddzielonej frakcji 

ciekłej i frakcji włóknistej; oraz 

 określa, jakie informacje należy przekazać konsumentowi materiału przefermentowa-

nego. 

 

 

http://www.biofertiliser.org.uk/certification/england-wales/pas110
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyczne_Punkty_Kontroli
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyczne_Punkty_Kontroli
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Minimalne kryteria jakościowe 

Minimalne kryteria jakości dla fermentatów przedstawiono w tabeli 1 na stronie 31 specyfi-

kacji (http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/PAS-110.pdf). Tabela 2 ze strony 34 przedstawia 

minimalne kryteria jakości dla materiałów przefermentowanych wytwarzanych wyłącznie z 

obornika, nieprzetworzonych upraw, przetworzonych upraw, resztek upraw, glicerolu i/lub 

zużytej podściółki dla zwierząt, która powstaje na terenie należącym bądź zarządzanym przez 

producenta. Kryteria te mają zastosowanie tylko, jeśli fermentat jest używany w całości w 

obrębie tego samego terenu lub posiadłości. 

 

Wymogi dotyczące etykietowania/deklaracji 

Na stronie 44 w sekcji 14 PAS 110 precyzuje, jakie informacje powinny zostać przekazane 

każdemu z konsumentów. Powinny one obejmować typową charakterystykę lub wyniki ba-

dań laboratoryjnych odpowiadające wysłanej części produkcji oraz zawierać dane na temat: 

 

a) stężenia PTP; 

b) pH; 

c) całkowitego azotu; 

d) całkowitego fosforu; 

e) całkowitego potasu; 

f) azotu amonowego (NH4-N); 

g) chlorków rozpuszczalnych w wodzie; 

h) sodu rozpuszczalnego w wodzie; 

i) materii suchej (zwanej także sumą substancji stałych); oraz 

j) straty w trakcie zapłonu (zwanej także suchą materią organiczną i będącej miarą ma-

terii organicznej). 

 

Pobieranie próbek i analiza fermentatu 

W trakcie walidacji: patrz: PAS 110, sekcja 11.2, podstawą jest stwierdzenie "Dla każdego 

parametru w tabeli 1 trzy najnowsze wyniki badań próbek materiału przefermentowanego nie 

powinny przekraczać odpowiadających górnych limitów. Ma to zastosowanie do wszystkich 

wyjściowych typów materiałów przefermentowanych, które mają uzyskać zgodność z PAS 

110 (kompletny fermentat, oddzielona frakcja włóknista i/lub ciekła)". 

 

Po walidacji: patrz: PAS 110, sekcja 12.2, podstawą jest stwierdzenie "Dla każdego parame-

tru w tabeli 3 trzy najnowsze wyniki badań próbek materiału przefermentowanego nie po-

winny przekraczać odpowiadających górnych limitów. Próbki materiału przefermentowanego 

powinny być badane z co najmniej minimalną częstotliwością określoną w poniższej tabeli. 

Ma to zastosowanie do wszystkich wyjściowych typów materiałów przefermentowanych, 

które mają uzyskać zgodność z PAS 110 (kompletny fermentat, oddzielona frakcja włóknista 

i/lub ciekła)". 

 

PAS 110 - minimalne częstotliwości testowania reprezentatywnych próbek materiału prze-

fermentowanego po walidacji 

 

Parametr Minimalne częstotliwości testowania reprezentatywnych próbek 

Materiał przefermento-

wany zawierający ABP: 

ludzkie i zwierzęce ga-

tunki wskaźnikowe 

Określone przez kompetentne władze / służby weterynaryjne w 

"zgodzie warunkowej" lub "pełnej zgodzie". 

Materiał przefermento- 1 na każde wyprodukowane 5000 m
3
 WD (kompletnego fermen-

http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/PAS-110.pdf
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Parametr Minimalne częstotliwości testowania reprezentatywnych próbek 

wany niezawierający 

ABP: 

E. coli 

tatu)/ SF (oddzielonej frakcji włóknistej)/ SL (oddzielonej frakcji 

ciekłej) lub 1 na 3 miesiące - w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej. 

Materiał przefermento-

wany niezawierający 

ABP: 

Salmonella spp 

1 na każde wyprodukowane 5000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Potencjalnie toksyczne 

pierwiastki 

1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Stabilność 2 na 12 miesięcy, lecz nie w okresie do 3 miesięcy między jed-

nym badaniem a drugim lub (lotne kwasy tłuszczowe i biogaz 

resztkowy) wcześniej, jeśli i kiedy nastąpi istotna zmiana (patrz 

4.8.5). Potencjał - podpada pod uwagę 1 w tabelach 3 i 5). 

Zanieczyszczenia fi-

zyczne 

1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

pH 1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Suma N, P, K 1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Azot amonowy, chlorki 

rozpuszczalne w wodzie 

1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Sód rozpuszczalny w 

wodzie 

1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Materia sucha (suma 

substancji stałych) 

1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Strata w trakcie zapłonu 

(wartość materii orga-

nicznej) 

1 na każde wyprodukowane 6000 m
3
 WD / SF / SL lub 1 na 3 

miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
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Załącznik 18: Protokół jakości dla fermentacji anaerobowej (AD 

QP) 

Obowiązujący w Anglii, Walii i Irlandii Północnej "Protokół Jakości dla 
produkcji i użycia wysokiej jakości produktów fermentacji anaerobowej 
segregowanych u źródła odpadów biodegradowalnych (AD QP). 
 

Zgodnie z AD QP wysokiej jakości fermentat będzie sklasyfikowany jako produkt, tylko je-

śli: 

a) Został wyprodukowany przy użyciu wyłącznie tych segregowanych u źródła materiałów 

wejściowych, które zostały wymienione w dodatku B (pozytywna lista dozwolonych od-

padów, strona 14 AD QP) (http://www.environment-

agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-

E.pdf) 

b) spełnia wymogi zatwierdzonych standardów (BSI PAS 110:2010); oraz 

c) jest przeznaczony do stosownego użycia w jednym z określonych sektorów rynkowych. 

 

Dodatkowo zarządcy fermentowni muszą uzyskać certyfikat od niezależnego organu certyfi-

kującego, który musi posiadać akredytację Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego. 

Fermentaty, które w Anglii, Walii i Irlandii Północnej są certyfikowane w ramach BCS w 

zakresie zgodności z wymogami BSI PAS 110 i AD QP są postrzegane jako "produkty" i 

mogą być transportowane, przechowywane, przysposabiane i używane bez konieczności sto-

sowania się do prawa odpadowego. 

 

AD QP wymaga dokumentowania użycia fermentatu, dokumentację przechowuje zarządca 

gruntu (osoba odpowiedzialna za eksploatację gruntu rolniczego, albo bezpośrednią, albo 

poprzez agentów i podwykonawców). Dokumentacja musi pozwolić zarządcy na wykazanie 

zgodności z: 

 

a) regułami NVZ, wzajemnej zgodności i dobrych praktyk rolniczych; oraz 

b) Maksymalnymi dopuszczalnymi w glebie poziomami PTP (potencjalnie toksycznych 

pierwiastków, czyli metali ciężkich) określonych w Kodeksie dobrych praktyk przy rol-

niczym zastosowaniu osadów ściekowych (Code of Practice for Agriculture Use of Se-

wage Sludge, 1989), które nie zostały przekroczone w wyniku zastosowania fermentatu. 

 

Jak dotąd Szkocja nie przyjęła jeszcze AD QP, więc samo uzyskanie zgodności z BSI PAS 

110 wystarczy do nadania fermentatowi statusu "produktu", pod warunkiem spełnienia wa-

runków narzuconych przez Szkocką Agencję Ochrony Środowiska (oświadczenie SEPA: 

http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/SEPA-Position-Statement.pdf) 

 

Fermentat jako "odpad" 

W Wielkiej Brytanii te fermentaty, które nie są certyfikowane w ramach schematu certyfika-

cji bionawozów, klasyfikuje się jako "odpady" i dlatego ich dostawą i transportem zgodnie z 

wymogami zajmuje się zarejestrowany przewoźnik odpadów. 

 

Dodatkowo, fermentaty, które nie posiadają certyfikatu, muszą być używane w ramach prawa 

odpadowego, co oznacza, że użytkownik końcowy musi posiadać odpowiednią autoryzację 

wydaną przez organ regulujący w przypadku użycia fermentatu (np. zgodę środowiskową 

[Anglia, Walia], licencję na zarządzanie odpadami [Szkocja, Irlandia Północna] lub zwolnie-

http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/SEPA-Position-Statement.pdf
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nie z obowiązku posiadania tychże). Informacje dotyczące prawnych narzędzi kontrolnych w 

ramach prawa odpadowego związanych z użyciem fermentatów można znaleźć na stronach: 

a) Anglia i Walia: http://www.environment-

agency.gov.uk/business/topics/permitting/117161.aspx 

b) Szkocja: 

http://www.sepa.org.uk/waste/waste_regulation/application_forms/exempt_activities/par

agraph_7.aspx 

c) Irlandia Północna: http://www.doeni.gov.uk/niea/waste-

home/authorisation/exemption/wml_complex_exemptions/paragraph_9.htm 

 

System rejestracji/certyfikacji dla fermentatu 

 

Procedury rejestracji i certyfikacji (BSC - Biofertiliser Certification Scheme) w ramach 

schematu certyfikacji bionawozów są następujące: 

a) Zarządca fermentowni, który jest gotowy do ubiegania się o certyfikat, wybiera organ 

certyfikujący z dwóch zarejestrowanych i prosi o formularz przystąpienia razem z do-

kumentacją niezbędną do certyfikacji. 

b) Zarządca przesyła wypełniony formularz przystąpienia oraz dołączone dokumenty i 

opłatę do organu certyfikującego. 

c) Aplikacja zostaje oceniona przez urzędnika ds. certyfikacji (CO - Certification Offi-

cer), który upewnia się, że system stosowany w zakładzie jest zgodny z wymogami 

schematu certyfikacji, a jeśli jest, to wyznacza się termin wizyty w zakładzie. 

d) Jeśli należy coś dopracować, urzędnik (CO) powiadamia zakład o wymogach i w 

momencie, gdy zmiany zostaną wprowadzone, urzędnik zwizytuje zakład. 

e) Inspekcja zakładu jest prowadzona przez CO. 

f) Jeśli zakład przejdzie inspekcję pomyślnie, rozpoczyna się walidacja. 

g) Jeśli należy podjąć działania naprawcze, są one komunikowane zarządcy. Podjęte 

działania zgłaszane są do CO, który decyduje, czy kolejna wizyta w zakładzie jest ko-

nieczna. 

h) Jeśli działania naprawcze zostaną zaakceptowane, przyznawany jest certyfikat. Wię-

cej informacji o procedurach można znaleźć w zasadach schematu BSC (Anglia, Wa-

lia i Irlandia Północna: http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/scheme-rules.pdf). 

 

Materiał wejściowy do produkcji fermentatu end-of-waste 

 

Kryteria end-of-waste dotyczące fermentatu zawarte są w AD QP (http://www.environment-

agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf) 

 

Fermentaty "produktowe" muszą być wytwarzane wyłącznie z: 

a) "…nieodpadowych materiałów biodegradowalnych. Nie są one wymienione osobno w 

tym Protokole Jakości" (patrz klauzula 2.2.2.i) AD QP) 

b) 'Jeśli to zarządca przyjmuje materiały odpadowe, wolno mu zaakceptować tylko te typy 

odpadów, które wymienia dodatek B i które są segregowane, tj. muszą być trzymane od-

dzielnie od jakichkolwiek innych odpadów i materiałów niebiodegradowalnych". 

 

Lista pozytywna AD QP nie obejmuje odpadów mieszanych i osadów ściekowych. 

 

Zgodnie z PAS 110 materiały wejściowe muszą być segregowanymi u źródła bioodpadami 

i/lub segregowanymi u źródła materiałami biodegradowalnymi. Materiały wejściowe w sys-

temie fermentacji nie powinny zawierać zanieczyszczonych odpadów, produktów lub mate-

riałów. 

http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/117161.aspx
http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/117161.aspx
http://www.sepa.org.uk/waste/waste_regulation/application_forms/exempt_activities/paragraph_7.aspx
http://www.sepa.org.uk/waste/waste_regulation/application_forms/exempt_activities/paragraph_7.aspx
http://www.doeni.gov.uk/niea/waste-home/authorisation/exemption/wml_complex_exemptions/paragraph_9.htm
http://www.doeni.gov.uk/niea/waste-home/authorisation/exemption/wml_complex_exemptions/paragraph_9.htm
http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/scheme-rules.pdf
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/AD_Quality_Protocol_GEHO0610BSVD-E-E.pdf
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Odniesienie AD QP do 'nieodpadowych materiałów biodegradowalnych' oraz odniesienie 

PAS 110 do 'segregowanych u źródła materiałów biodegradowalnych' pozwala na włączenie 

do procesu fermentacji materiałów pierwotnych (np. upraw energetycznych). Zapisy te są 

istotne w kontekście zachęcania do fermentowania odpowiednich odpadów i materiałów bio-

degradowalnych i powinny być szczególnie przydatne dla tych zakładów, które położone są 

w pobliżu dużych źródeł upraw energetycznych i innych nadających się materiałów nieodpa-

dowych, które są segregowane i biodegradowalne. 

 

Wymogi dotyczące przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

Zgodnie z PAS 110 materiały przefermentowane powinny być produkowane w procesie fer-

mentacji anaerobowej, który obejmuje: 

 

a) jedną z kombinacji kryteriów pasteryzacji określonych w tabeli A1; lub 

b) konkretne kryteria pasteryzacji zatwierdzone przez kompetentne władze (weterynaryjne) 

do fermentacji ABP. 

 

Tabela A.1 PAS 110 wymienia kluczowe zapisy regulacji ABPR, które mogą być uznane 

za etap pasteryzacji lub część procesu fermentacji anaerobowej w kontekście PAS 110. 

 
System Krajowe regulacje ABP, 

opcja wyłącznie dla odpa-
dów gastronomicznych 

Krajowe regulacje ABP, 
opcja wyłącznie dla 
odpadów gastrono-
micznych 

Unijna regulacja ABP 
1774/2002 [5a]  
(patrz uwaga 4) 

Technologia prze-
twarzania 

Zamknięty reaktor Zamknięty reaktor Zamknięty reaktor 

Maksymalna wiel-
kość cząstek 

50 mm 60 mm 12 mm 

Minimalna tempera-
tura 

57 °C 70 °C 70 °C 

Minimalny czas 
spędzony w mini-
malnej temperatu-
rze 

5 godzin 1 godzina 1 godzina 

Dodatkowe wymogi Następujący po przetworzeniu okres przechowywania 
wynosi średnio 18 dni, jeśli fermentat został wytworzo-
ny z odpadów gastronomicznych zawierających mięso. 
 

Minimalny okres przecho-
wywania po przetworzeniu 
nie został sprecyzowany 

 

Patrz także: uwagi do tabeli A.1, strona 46 PAS 110 

(http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/PAS-110.pdf) 

 

Materiały przefermentowane wytworzone wyłącznie z obornika, nieprzetworzonych upraw, 

przetworzonych upraw, resztek upraw, glicerolu i/lub zużytej podściółki dla zwierząt, która 

powstaje na terenie należącym bądź zarządzanym przez producenta nie muszą przechodzić 

etapu pasteryzacji. Producent powinien jednak określić etapy procesu, Krytyczne Punkty 

Kontroli oraz Krytyczne Limity (np. minimalny czas i odpowiedni zakres temperatur mezofi-

lowych), które są efektywne w przypadku produkcji materiałów przefermentowanych o jako-

ści wymaganej w PAS 110. 

 

Zwolnienie z pasteryzacji może dotyczyć także obornika, nieprzetworzonych upraw, prze-

tworzonych upraw, resztek upraw, glicerolu i/lub zużytej podściółki dla zwierząt, która po-

http://www.biofertiliser.org.uk/pdf/PAS-110.pdf
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wstaje na terenie należącym do bądź zarządzanym przez producenta, jeśli te materiały wej-

ściowe są współfermentowane z pasteryzowanymi materiałami/odpadami biodegradowalny-

mi pochodzącymi spoza terenu należącego do bądź zarządzanego przez producenta. Ten wa-

runkowy brak obowiązku pasteryzacji dotyczy wszystkich materiałów pochodzących z kon-

kretnych źródeł używanych na terenie należącym do bądź zarządzanym przez producenta. 

 

Wymagania dotyczące wysyłki i użycia fermentatów 

Zgodnie z PAS 110 w przypadku każdej partii kompletnego fermentatu, oddzielonej frakcji 

ciekłej lub oddzielonej frakcji włóknistej wytworzonych w całości lub części z materiałów 

ABP, która jest wysyłana z przeznaczeniem do użytku innego niż unieszkodliwienie, produ-

cent musi poinformować konsumenta, że produkt zawiera bądź składa się z przetworzonych 

materiałów ABP i że użytkownik, który nie będzie działał zgodnie z wymogami regulacji 

ABP ograniczającymi użycie i nakładającymi na użytkownika obowiązek prowadzenia do-

kumentacji, popełnia tym samym wykroczenie. 

 

Krajowe regulacje w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego obowiązujące 

w krajach Wielkiej Brytanii
73

 kontrolują wprowadzanie do obrotu materiałów przefermento-

wanych wytworzonych z segregowanych bioodpadów gastronomicznych innych niż ABP, 

wydają zakazy wypasania zwierząt na określony czas po użyciu takich materiałów, precyzują 

rodzaje dokumentów, jakie musi gromadzić użytkownik i określają obowiązki związane z 

wysyłką przetworzonych i nieprzetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzę-

cego za granicę. 

 

Wyjątki z tekstu Regulacji w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (obo-

wiązujące) (Anglia) 2011 (SI 2011, No. 881): 

"Użycie nawozów organicznych i ulepszaczy gleby, Artykuł 7. 

(1) Tam, gdzie na gruntach używa się nawozów organicznych lub ulepszaczy gleby, nikt nie 

ma prawa wypasać trzody chlewnej na tych gruntach bądź karmić trzody chlewnej roślinno-

ścią zebraną z tych gruntów przez okres 60 dni począwszy od momentu aplikacji nawozu 

organicznego bądź ulepszacza gleby. 

(2) Paragraf (1) nie ma zastosowania w przypadku następujących nawozów organicznych lub 

ulepszaczy gleby 

(a) obornik; 

(b) mleko; 

(c) produkty oparte na mleku; 

(d) produkty pochodne mleka; 

(e) siara; 

(f) produkty z siary; lub 

(g) zawartość układu trawiennego." 

 

"Część 4, Wykroczenia i Grzywny, Artykuł 17. 

(1) Ten, kto nie będzie działał zgodnie z wymaganiami związanymi z produktami ubocznymi 

pochodzenia zwierzęcego, popełnia wykroczenie. 

(2) »Wymóg związany z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego« oznacza każdy 

wymóg z Kolumny 2 Tabeli 1 w tej Regulacji ze wszelkimi zastrzeżeniami z Kolumny 3 tej 

tabeli." 

                                                           
73

 Krajowe regulacje ABP obowiązujące w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji dostępne są na: 

Anglia i Walia: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/881/contents/made 

Szkocja: http://www.legislation.gov.uk/ssi/2011/171/contents/made 

Irlandia Północna: http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/124/contents/made 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/881/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2011/171/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/124/contents/made
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* Krajowe regulacje ABP obowiązujące w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji dostęp-

ne są na: 

Anglia i Walia: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/881/contents/made 

Szkocja: http://www.legislation.gov.uk/ssi/2011/171/contents/made 

Irlandia Północna: http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/124/contents/made 

 

Przepisy prawne dotyczące użycia fermentatu w ramach prawa odpadowego 

 

W Wielkiej Brytanii te fermentaty, które nie są certyfikowane w ramach schematu certyfika-

cji bionawozów, klasyfikuje się jako "odpady" i dlatego ich dostawą i transportem zgodnie z 

wymogami zajmuje się zarejestrowany przewoźnik odpadów. 

 

Dodatkowo, fermentaty, które nie posiadają certyfikatu, muszą być używane w ramach prawa 

odpadowego, co oznacza, że użytkownik końcowy musi posiadać odpowiednią autoryzację 

wydaną przez organ regulujący w przypadku użycia fermentatu (np. zgodę środowiskową, 

licencję na zarządzanie odpadami lub zwolnienie z obowiązku posiadania tychże). Informacje 

dotyczące prawnych narzędzi kontrolnych w ramach prawa odpadowego związanych z uży-

ciem fermentatów można znaleźć na stronach: 

a) Anglia i Walia: http://www.environment-

agency.gov.uk/business/topics/permitting/117161.aspx 

b) Szkocja: 

http://www.sepa.org.uk/waste/waste_regulation/application_forms/exempt_activities/

paragraph_7.aspx 

c) Irlandia Północna: http://www.doeni.gov.uk/niea/waste-

home/authorisation/exemption/wml_complex_exemptions/paragraph_9.htm 

 

Aby uzyskać odnośną autoryzację na stosowanie fermentatu, organizacja odpowiedzialna za 

używanie tego materiału musi wykazać, że: 

a) stosowanie nie będzie wiązać się z zagrożeniem środowiska; oraz 

b) obróbka gruntu przyniesie korzyści rolnicze bądź ulepszy środowisko. 

 

  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/881/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2011/171/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/124/contents/made
http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/117161.aspx
http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/117161.aspx
http://www.sepa.org.uk/waste/waste_regulation/application_forms/exempt_activities/paragraph_7.aspx
http://www.sepa.org.uk/waste/waste_regulation/application_forms/exempt_activities/paragraph_7.aspx
http://www.doeni.gov.uk/niea/waste-home/authorisation/exemption/wml_complex_exemptions/paragraph_9.htm
http://www.doeni.gov.uk/niea/waste-home/authorisation/exemption/wml_complex_exemptions/paragraph_9.htm


317 

 

Załącznik 19: Kryteria end-of-waste proponowane w Drugim Do-

kumencie Roboczym 
 

Przegląd kryteriów end-of-waste dla kompostu i fermentatu propnowanych w Drugim Do-

kumencie Roboczym dotyczącym kryteriów end-of-waste dla odpadów biodegradowalnych 

poddawanych obróbce biologicznej (11 października 2011, 203 strony) 

 

Wymagania dotyczące jakości produktu dla kompostu i fermentatu 

 

Parametr Wartość Komentarz 

(1) Minimalna zawartość 

materii organicznej: 

15% na bazie masy 

suchej 

Minimalna zawartość materii orga-

nicznej w produkcie końcowym po 

fazie kompostowania/fermentacji i 

przed zmieszaniem z innymi materia-

łami. Ma to zapobiec rozcieńczeniu 

kompostu/fermentatu komponentami 

mineralnymi (np. piaskiem, glebą). 

(2) minimalna stabilność Kompost: 

15 mmol O2/kg materii 

organicznej/h 

Fermentat: 

1500 mg kwasów or-

ganicznych (suma) na 

litr fermentatu 

Partnerzy zgodzili się, że parametr ten 

powinien zostać ograniczony przez 

metodę, dla której dostępny jest stan-

daryzowany test. 

(3) brak patogenów Brak Salmonella sp. w 

50 g próbki 

 

1000 CFU/g świeżej 

masy dla E. Coli 

Pomiar tego parametru powinien być 

uzupełniony o wymóg dotyczący prze-

twarzania, np. profil czasowo-

temperaturowy. 

(4) ograniczona zawartość 

żywotnych nasion chwa-

stów i diaspor roślinnych 

2 żywotne nasiona 

chwastów na litr kom-

postu/fermentatu 

Pomiar tego parametru powinien być 

uzupełniony o wymóg dotyczący prze-

twarzania, np. profil czasowo-

temperaturowy. 

(5) ograniczona zawartość 

zanieczyszczeń makrosko-

powych 

0,5% masy materii 

suchej dla szkła, meta-

lu i plastików > 2 mm 

określane na podsta-

wie metody suchej 

sitowej 

Konieczne jest dokonanie rozróżnienia 

na zanieczyszczenia naturalne, takie 

jak kamienie, a zanieczyszczenia spo-

wodowane przez człowieka. 

(6) ograniczona zawartość 

metali ciężkich i organicz-

nych substancji zanieczysz-

czających: 

mg/kg (masy suchej) W produkcie końcowym, tuż po fazie 

kompostowania/fermentacji i przed 

mieszaniem z jakimikolwiek innymi 

materiałami 

Zn 400  

Cu 100  

Ni 50  

Cd 1,5  

Pb 120  

Hg 1  
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Cr 100  

Brak wymogu badania orga-

nicznych substancji zanie-

czyszczających 

 Uznano, że pomiary organicznych 

substancji zanieczyszczających nie są 

konieczne przy stosowaniu sztywnej 

listy pozytywnej materiałów wejścio-

wych, która wyklucza osady ściekowe, 

mieszane odpady stałe i możliwie za-

nieczyszczone strumienie. 

 

Wymagania dotyczące testowania produktu dla kompostu i fermentatu 

 

Wymagania dotyczące te-

stowania produktu (prób-

kowanie i analiza): produ-

cenci kompostów i fermen-

tatów muszą wykazać za 

pomocą zewnętrznych i 

niezależnych analiz pró-

bek, że istnieje wystarcza-

jąco duże prawdopodo-

bieństwo, iż każda partia 

kompostu/fermentatu do-

starczona do klienta speł-

nia minimalne wymogi 

jakościowe i jest co naj-

mniej tak dobra, jak jej 

zadeklarowane własności. 

 

Szczegóły programu prób-

kowania można dostoso-

wywać do  konkretnej sy-

tuacji w każdej kompo-

stowni/fermentowni. Jed-

nakże zadaniem producen-

ta jest wykazanie zgodno-

ści z następującymi wymo-

gami: 

 Badanie zgodności pro-

wadzone w ramach ze-

wnętrznego, niezależnego 

systemu zapewniania ja-

kości przez laboratoria, 

które uzyskały stosowną 

akredytację (w ramach 

standardów akredytacji 

bądź od organizacji 

akredytującej uznanej w 

UE bądź od równorzęd-

nej organizacji zatwier-

dzonej przez odnośne 

W przypadku stężeń metali prawdo-

podobieństwo, że średnia wartość 

stężenia w próbce przekroczy praw-

nie ustalone limity powinno być 

mniejsze niż określony procent 

(zwykle stosuje się 95% poziom uf-

ności) 

 

Oznacza to, że średnie stężenie dla 

całej populacji sprzedawanych kom-

postów/fermentatów plus przedział 

ufności muszą znajdować się poniżej 

limitu prawnego. (Zwykle pobieranie 

próbek z całej populacji produkcji 

nie jest praktykowane, ale to podze-

staw reprezentujący całość uznany za 

typowy dla populacji musi być zde-

finiowany w ramach procesu zapew-

niania jakości. Zwykle ten wycinek 

odpowiada całości populacji kompo-

stu/fermentatu sprzedawanego przez 

zakład w ciągu roku lub w krótszym 

okresie czasu). 

 

Skala próbkowania musi być okre-

ślana zależnie od struktury sprzeda-

ży/wysyłki w kompostow-

ni/fermentowni. Skala powinna od-

powiadać minimalnej ilości materia-

łu, poniżej której wariacje uznawane 

są za nieistotne. 

 

Im większa precyzja programu te-

stowania (im węższy przedział ufno-

ści), tym więcej średnich stężeń 

znajdujących w pobliżu prawnych 

wartości granicznych będzie akcep-

towane. Koszty programów badania 

kompostów/fermentatów o wysokiej 

Wysoki poziom ochrony 

środowiskowej może zostać 

osiągnięty tylko wtedy, gdy 

dostępne są wiarygodne i 

porównywalne dane doty-

czące istotnych z punktu 

widzenia środowiska wła-

ściwości produktu. Wartości 

deklarowane muszą ściśle 

odpowiadać "rzeczywistym" 

własnościom zaś wariancja 

powinna mieścić się w zna-

nych granicach. W celu za-

rządzania kompos-

tem/fermentatem w taki 

sposób, by ryzyko związane 

z oddziaływaniem na śro-

dowisko było niskie, użyt-

kownicy kompo-

stu/fermentatu oraz organy 

regulujące muszą mieć moż-

liwość interpretowania za-

deklarowanych właściwości 

produktu w odpowiedni 

sposób, muszą także uwie-

rzyć w zgodność tych mate-

riałów. Dlatego, obok za-

pewniania jakości, koniecz-

na jest standaryzacja para-

metrów produktu, pobiera-

nia próbek i badań. 
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władze w państwie człon-

kowskim). 

 Standardy dotyczące po-

bierania próbek i analiz 

CEN TC 400 muszą być 

stosowane zawsze, gdy 

jest to możliwe. W innym 

przypadku należy odwo-

łać się do istotnych stan-

dardów CEN TC 223. Je-

śli żadne z powyższych 

metod testowych nie są 

dostępne, należy użyć in-

nych metod uznanych na 

arenie międzynarodowej, 

chyba, że odnośne władze 

w państwie członkow-

skim nakażą używanie 

konkretnego standardu. 

Załącznik 12: "Metody 

próbkowania i analiz 

kompostu i fermentatu" 

zawiera listę standardów 

oraz metod pobierania 

próbek i analiz. 

 Próbkowanie probabili-

styczne powinno być wy-

bieranym podejściem, zaś 

w ocenach badań należy 

używać odpowiednich 

metod statystycznych. 

 

 

jakości (wartości parametrów dalekie 

od wartości granicznych) można 

utrzymywać na niższym poziomie 

niż koszty badań materiałów kompo-

stowych/przefermentowanych, dla 

których wartości parametrów zbliżają 

się do wartości limitowych. 

 

Gdy nowa kompostow-

nia/fermentownia otrzymuje licencję, 

zazwyczaj wstępna faza testów jest 

intensywna, co ma pozwolić na osią-

gnięcie bazowej charakterystyki ja-

kości kompostu/fermentatu (faza ta 

trwa, na przykład, rok). Po pomyśl-

nym przejściu tych testów wymogi 

dotyczące badania zwykle zostają 

obniżone.  

 

Wymagania dotyczące materiałów wejściowych 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

W produkcji kompostów i fermentatów 

end-of-waste dozwolonymi materiałami 

wejściowymi są wyłącznie czyste odpa-

dy biodegradowalne. 

 

Załącznik 9 do Drugiego Dokumentu 

Roboczego wymienia odpady biodegra-

dowalne, które są obecnie uznawane za 

odpowiednie do kompostowania w jed-

nym i więcej państwach członkowskich. 

 

Proponuje się następujące poprawki: 

 

Komponenty niebio-

degradowalne, które 

od samego początku 

znajdują się w stru-

mieniu odpadów bio-

degradowalnych po-

winny być dopusz-

czone, jeśli nie sta-

nowią większości, nie 

prowadzą do wystą-

pienia przekroczeń 

limitów stężeń dla 

substancji zanie-

Kompostowanie i fermentacja 

to metody obróbki odpowied-

nie tylko dla odpadów biode-

gradowalnych. 

 

Należy unikać mieszania od-

padów biodegradowalnych z 

innymi typami odpadów. 



320 

 

Micele z produkcji antybiotyków 

(1.4.02): dozwolone jeśli nie są obecne 

żadne antybiotyki 

 

Odpady komunalne: inne frakcje nie-

sprecyzowane inaczej (1.4.07): WY-

KLUCZONE 

Niezgodny kompost (1.4.15): dozwolony 

tylko, jeśli uzyskany z materiałów znaj-

dujących się na liście pozytywnej; nie 

dotyczy fermentatu. 

Ciecze/odcieki z procesu kompostowa-

nia (1.4.16): dozwolone tylko, jeśli ma-

teriał pochodzi z tego samego zakładu. 

Ciecze/odcieki z beztlenowego przetwa-

rzania odpadów komunalnych (1.5.02): 

dozwolone tylko, jeśli w obróbce anae-

robowej używa się materiałów znajdu-

jących sie na liście pozytywnej 

Komunalne osady ściekowe (3.01): 

WYKLUCZONE 

Niesegregowane stałe odpady komu-

nalne (3.03): WYKLUCZONE 

 

Pierwotne materiały surowe również 

powinny być dozwolone jako materiały 

wejściowe dopóki kompostowa-

nie/fermentacja są uważane za procesy 

przetwarzania odpadów. 

czyszczających (patrz 

wymagania dotyczące 

jakości produktu) i 

nie zmniejszają uży-

teczności kompo-

stu/fermentatu. 

Przykład: materiał 

glebopodobny przy-

czepiony do odpadów 

ogrodowych. 

Producent kompostu/fermentatu musi 

wiedzieć, jakie materiały wejściowe 

zostały użyte do ich produkcji. 

 

Na produkcie należy wskazać, na bazie 

jakiego materiału został wyproduko-

wany, należy użyć jednego z następują-

cych terminów ogólnych: 

 Segregowane bioodpady z gospo-

darstw domowych 

 Odpady ogrodowe i parkowe 

 Odpady rolnicze 

 Odpady z przemysłu żywnościowego 

 Inne materiały wejściowe (każdy 

konkretny materiał obecny w ilości 

większej niż 5% wagi początkowej 

podlega deklaracji) 

 

Należy wskazać, czy w produkcji mate-

riałów użyto jakichkolwiek produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

Należy posługiwać się 

klasyfikacją odpadów 

z Europejskiego Kata-

logu Odpadów, najle-

piej z dodatkowymi 

specyfikacjami takimi 

jak lista odpadów 

zaprezentowana w 

załączniku 9 do Dru-

giego Dokumentu 

Roboczego. 

Przejrzystość w kwestii mate-

riałów wejściowych jest bar-

dzo ważna dla utrzymania 

zaufania konsumentów do 

jakości kompostu/fermentatu i 

może w ten sposób zwiększyć 

popyt na te materiały. 

 

Informacje dotyczące mate-

riałów wejściowych są nie-

zbędne, aby możliwe było 

użycie kompostu/fermentatu 

zgodnie z istniejącym pra-

wem. 

 

Prawo Wspólnotowe w zakre-

sie rolnictwa organicznego 

zawiera konkretne reguły 

używania kompostu z segre-

gowanych materiałów wej-

ściowych. Ograniczenie wsa-
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du do materiałów segregowa-

nych u źródła jest obecnie 

uznawane za najlepszą prak-

tykę w produkcji kompostu. 

Wykazano, że stężenia istot-

nych metali i trwałych związ-

ków organicznych w tym ty-

pie odpadów są na tyle niskie, 

by mogły one być użyte do 

produkcji kompostów o wy-

sokiej jakości (IPTS, 2008) 

 

Jeśli we wsadzie znajdowały 

się produkty uboczne pocho-

dzenia zwierzęcego, wyma-

gane jest uzyskanie zgodności 

z regulacją ABP
74

. 

 

Ponadto tacy użytkownicy 

jak, na przykład, rolnicy czę-

sto chcą znać pochodzenie 

kompostu/fermentatu i zawar-

te w nich  materiały źródłowe. 

Dodatki (materiały inne niż odpady 

biodegradowalne) mogą być użyte tylko 

wówczas, gdy widnieją na liście pozy-

tywnej. 

 

Proponowane poprawki do listy dodat-

ków z punktu 4 załącznika 9 do Dru-

giego Dokumentu Roboczego: 

 Kompost: 

o Komercyjne szczepionki 

kompostowe 

o Biodynamiczne prepara-

ty do kompostu 

 

 Fermentat: 

o Sole żelaza 

o Tlenki żelaza 

o Wodorotlenki żelaza 

o Sole magnezu 

o Sole aluminium do 0,1% 

materii świeżej 

o Polimery organiczne 

używane do odwadniania 

Producent musi być w 

stanie wykazać, że 

użyte dodatki i ich 

ilości służą jedynie 

usprawnieniu procesu 

i/lub jego efektywno-

ści środowiskowej. 

Dodatki mogą być używane 

jak wsad w procesie kompo-

stowania/fermentacji jedynie 

w małych ilościach i tylko 

jeśli podnoszą one jakość 

kompostu/fermentatu lub gdy 

pełnią jasno określoną funkcję 

w procesie kompostowa-

nia/fermentacji. 

 

W praktyce, dodatki są cza-

sem konieczne do usprawnie-

nia procesu kompostowa-

nia/fermentacji lub do podnie-

sienia jakości kompo-

stu/fermentatu. 
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14.11.2009, s. 1-33). 
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w przypadku fermentatu 

odwodnionego 

Zarządcy kompostowni/fermentowni 

muszą wdrożyć odpowiednie procedury 

kontroli jakości materiałów wejścio-

wych. 

 

Inspekcja wzrokowa jest jedną z do-

stępnych metod kontroli materiałów 

wejściowych dla kompostu i fermenta-

tu. 

 

Jeśli z inspekcja wzrokowa wiąże się z 

ryzkiem dla zdrowia lub bezpieczeń-

stwa, należy zastąpić ją próbkowaniem 

i przechowywaniem materiału w celu 

przeprowadzenia analiz lub należy po-

służyć się umową na dostawę. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące pro-

cedur kontroli jakości znajdują się w 

osobnej sekcji. 

Przyjmuje sie, że w 

wielu przypadkach 

inspekcja wzrokowa i 

zatwierdzanie pocho-

dzenia będą odpo-

wiednimi procedura-

mi. 

 

Inspekcji wzrokowej 

materiałów wejścio-

wych należy dokony-

wać przed jakimkol-

wiek mieszaniem. 

 

Inspekcja wzrokowa 

materiałów ciekłych 

przewożonych w cy-

sternach lub silosach 

może być niebez-

pieczna ze względu 

na wydobywające sie 

gazy bądź utrudniony 

dostęp do materiału. 

Wówczas należy po-

brać próbki albo za-

pewnić jakość po-

przez zapisy umowy 

na dostawę. 

Kontrola materiałów wej-

ściowych jest kluczowym 

czynnikiem (być może nawet 

najważniejszym) w zapew-

nianiu wysokiej jakości kom-

postu i fermentatu. 

 

Kontrola wsadu obejmuje 

unikanie mieszania z innymi 

odpadami nieujętymi w za-

kresie. 
 
 
 

 

 

Wymagania dotyczące procesów i technik obróbki 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Producent musi wyka-

zać, że dla każdej partii 

kompostu/fermentatu 

oraz dla wszystkich 

zawartych w niej mate-

riałów zastosował od-

powiedni profil czaso-

wo-temperaturowy. 

 

Załącznik 10 wymienia 

profile czasowo-

temperaturowe wyma-

gane przez regulację w 

sprawie produktów 

Oględnie mówiąc, kontrola 

ryzyka może funkcjonować 

na zasadzie dopuszczania 

szeregu alternatywnych pro-

fili czasowo-

temperaturowych zaadapto-

wanych w istniejących stan-

dardach lub rozporządze-

niach. Producent musi za-

stosować przynajmniej je-

den profil zatwierdzony jako 

odpowiedni dla danego typu 

procesu kompostowa-

nia/fermentacji i sprecyzo-

Wymogi dla procesu, powszechne w 

istniejących regulacjach i standardach, 

muszą dać gwarancję, że procesy do-

prowadzą do wytworzenia kompostów i 

fermentatów niestwarzających ryzyka 

higienicznego. 
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ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego
75

 oraz kra-

jowe przepisy prawne i 

standardy dla kompo-

stowni. W oparciu o 

listę z załącznika 10 

można zaproponować 

trzy profile czasowo-

temperaturowe dla ma-

teriałów poddawanych 

kompostowaniu i nie-

zawierających produk-

tów ubocznych pocho-

dzenia: 

65° C lub więcej przez 

co najmniej 5 dni 

60° C lub więcej przez 

co najmniej 7 dni 

55° C lub więcej przez 

co najmniej 14 dni 

 

W przypadku fermen-

tacji anaerobowej ma-

teriałów niezawierają-

cych produktów ubocz-

nych pochodzenia zwie-

rzęcego profil czasowo-

temperaturowe 55° C w 

czasie przynajmniej 

24h oraz przy czasie 

retencji hydraulicznej 

co najmniej 20 dni po-

winien zapewnić całko-

witą higienizacją. 

 

Państwa członkowskie 

powinny mieć możli-

wość autoryzowania 

innych profili czasowo-

temperaturowych po 

wykazaniu ich efektyw-

ności w zakresie higie-

nizacji. 

 

Regulacja w sprawie 

produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęce-

wanego w licen-

cji/zezwoleniu wydawanych 

przez kompetentne władze. 

 

Należy upewnić się, że 

wszystkie materiały zostaną 

umieszczone w odpowied-

nich warunkach. W zależno-

ści od typu procesu może to 

wymagać stosownego prze-

wracania, dostaw tlenu, od-

powiedniej ilości materiału 

strukturalnego, homogeni-

zacji itp. 
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go ma pełne zastosowa-

nie w przypadku 

wszystkich kompostów 

lub fermentatów zawie-

rających produkty 

uboczne pochodzenia 

zwierzęcego. 

W celu zapobieżenia 

wzajemnemu zanie-

czyszczaniu należy za-

stosować się do nastę-

pujących zasad: 

 

Zakłady produkujące 

komposty i fermentaty 

end-of-waste powinny 

uzyskać pozwolenie na 

przetwarzanie tylko 

zatwierdzonych mate-

riałów zawierających 

się w proponowanym 

zakresie. 

 

W przypadku używania 

produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęce-

go wymagane jest od-

dzielne przechowywa-

nie, które ma zapobiec 

zanieczyszczeniu mate-

riałów niezawierają-

cych produktów ubocz-

nych pochodzenia zwie-

rzęcego. 

 

Należy zapobiegać moż-

liwości fizycznego kon-

taktu pomiędzy mate-

riałami wejściowymi i 

produktem końcowym. 

Oprócz zapewnienia prawi-

dłowych warunków w trak-

cie procesu kompostowa-

nia/fermentacji należy mi-

nimalizować możliwość 

wzajemnego zanieczyszcza-

nia. 

Wzajemne zanieczyszczanie może 

sprawić, że starannie produkowany pro-

dukt będzie miał problemy z uzyska-

niem wymaganej jakości i/lub będzie 

stwarzał problem dla środowiska i 

zdrowia. 

 

 

Wymagania dotyczące dostarczania informacji 

 

Poniżej przedstawiono różne wymagania dotyczące dostarczania informacji, które mogłyby 

stać się częścią kryteriów dla kompostu i fermentatu: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

W przypadku umieszczania 

kompostu na rynku deklaracja 

Deklarowane parametry 

określają użyteczność 

Komposty/fermentaty mogą być 

używane jako produkty bezpieczne i 
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obejmuje następujące parame-

try (właściwości produktu): 

 

Użyteczność w kontekście 

funkcji ulepszania gleby: 

 Zawartość materii or-

ganicznej 

 Materia czynna alka-

licznie (zawartość CaO) 

 

Użyteczność w kontekście 

funkcji nawożenia: 

 Wartość odżywcza (N, 

P, K, Mg oraz S w przy-

padku fermentatu) 

 Zawartość azotu mine-

ralnego (NH4-N, NO3-

N) 

 

Własności biologiczne: 

 Stabilność/dojrzałość 

 Odpowiedź roślinna 

 Zawartość nasion zdol-

nych do wykiełkowania i 

diaspor roślinnych 

 

Ogólne własności materiału: 

 Zawartość wody lub 

materii suchej 

 gęstość nasypowa/masa 

objętościowa 

 Wielkość ziaren 

 pH 

 przewodnictwo elek-

tryczne (zasolenie) 

 

Aspekty higieniczne istotne w 

kontekście ochrony środowiska 

i zdrowia: 

 Obecność salmonelli 

 Obecność E. coli 

 

Substancje zanieczyszczające i 

nieczystości istotne w kontek-

ście ochrony środowiska i 

zdrowia: 

 Zawartość zanieczysz-

czeń makroskopowych 

(takich jak szkło, meta-

le, plastiki) 

kompostu/fermentatu 

oraz wpływ ich użycia 

na zdrowie i środowi-

sko. 

użyteczne tylko wówczas, gdy ich 

istotne parametry podawane są do 

wiadomości użytkowników i odno-

śnych władz. Informacje te pomaga-

ją dostosować użycie do konkret-

nych wymogów dotyczących aplika-

cji, także do lokalnych warunków 

oraz przepisów w sprawie używania 

kompostu (np. zapisów mówiących 

o ochronie gleb na obszarach stoso-

wania kompostu). Adekwatna dekla-

racja własności materiału jest nie-

zbędnym warunkiem umieszczania 

kompostu/fermentatu na rynku i 

uchylenia jego statusu odpadowego. 
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 Zawartość niektórych 

metali ciężkich i trwa-

łych zanieczyszczeń or-

ganicznych 

 

(Szczegółowe informacje za-

warto w załącznikach 11 i 12) 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Przy umieszczaniu kompostu lub 

fermentatu na rynku bądź w 

przypadku użytku własnego pro-

ducent musi zadeklarować co na-

stępuje: 

 

 Nazwę i adres producenta 

kompostu/fermentatu 

 Nazwę, adres elektroniczny 

i, jeśli to możliwe, logo i ad-

res fizyczny zewnętrznej 

organizacji zapewniania 

jakości 

 Oznaczenie kompo-

stu/fermentatu określające 

ogólny typ produktu (odno-

si się to także do wymogów 

dotyczących kryteriów ja-

kości produktu w zakresie 

wskazywania na obecność 

obornika i/lub produktów 

ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego) 

 Kod partii lub równorzęd-

ne oznaczenie dla materia-

łów pochodzących z syste-

mów produkcji ciągłej 

 Ilość (wyrażana jako obję-

tość lub ciężar według 

uznania) 

 Parametry wymagane do 

deklaracji na etykiecie 

 Deklaracja musi być zgod-

na z krajowymi rozporzą-

dzeniami stosowanymi w 

państwie członkowskim, w 

którym wyprodukowano 

materiał 

 Oświadczenie zgodności z 

wymogami end-of-waste 

 Zgodność dotyczy również 

Użycie kompo-

stu/fermentatu może zo-

stać zatwierdzone tylko 

wówczas, gdy istnieją 

stosowne przepisy bądź 

inne reguły zapewniające 

ochronę zdrowia i śro-

dowiska. Odpowiedniość 

takich zasad nie może 

być uzależniona od od-

padowego statusu kom-

postu/fermentatu. 

 

Warunkiem uzyskania statusu 

end-of-waste jest zgodność z 

wymogami technicznymi w 

zakresie konkretnego zastoso-

wania oraz ze standardami do-

brych praktyk i przepisami 

prawa odnoszącymi się do pro-

duktów. 

 

Producent może zostać popro-

szony o określenie norm praw-

nych, które regulują użycie 

zgodne z przeznaczeniem ryn-

kowym produktu. 
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krajowych rozporządzeń 

stosowanych w państwie 

członkowskim, w którym 

wyprodukowano materiał 

 Opis obszarów zastosowań, 

w których możliwe jest 

użycie kompo-

stu/fermentatu oraz ograni-

czenia użycia 

 Zalecenia dotyczące po-

prawnego użycia 

Do produktu powinny zostać dołą-

czone instrukcje bezpiecznego 

użycia oraz rekomendacje doty-

czące zastosowania. 

 

Instrukcje powinny wskazywać na 

potrzebę zgodności ze wszystkimi 

przepisami prawa, standardami i 

dobrymi praktykami odnoszącymi 

się do rekomendowanych użyć. 

Instrukcje i rekomenda-

cje mogą, na przykład, 

odnosić się do maksy-

malnych dawek i reko-

mendowanych ilości przy 

stosowaniu na gruntach 

rolnych. Rozrzucanie i 

wiązanie w glebie muszą 

zgadzać się z dobrymi 

praktykami rolniczymi. 

 

Regulacje krajowe i re-

gionalne mogą narzucać 

dodatkowe wymogi za-

leżnie od np. lokalnych 

warunków glebowych. 

Instrukcje dotyczące stosowania 

i rekomendacje pomagają ogra-

niczać niewłaściwe użycie 

kompostu/fermentatu i związa-

ne z nim ryzyko zdrowotne i 

środowiskowe. 

 

Odniesienia do wymogów 

prawnych i standardów użycia 

mają na celu wspieranie użyt-

kowników w utrzymywaniu 

zgodności z prawem. 

 

Instrukcje wcale nie muszą być 

bardziej uciążliwe niż te, które 

wydaje się dla produktów peł-

niących te same funkcje, np. 

torfu czy nawozów. 

Wykrywalność: Informacje do-

starczone pierwszemu kupujące-

mu lub użytkownikowi wraz z 

produktem powinny pozwolić na 

identyfikację producenta, partii 

lub daty produkcji oraz użytych 

materiałów wejściowych. 

 

Państwa członkowskie 

mogą wymagać od użyt-

kowników, by gromadzili 

dane dostarczone przez 

producentów kompo-

stu/fermentatu, aby moż-

liwe było wykrycia źró-

dła, gdy zajdzie taka po-

trzeba. 

W przypadku problemów zwią-

zanych ze środowiskiem lub 

zdrowiem, które mogą poten-

cjalnie wynikać z użycia kom-

postu/fermentatu, w trakcie 

czynności wyjaśniających przy-

czyny problemu konieczne jest 

okazanie dokumentów pozwala-

jących na prześledzenie historii 

materiałów.  

 

Wymogi dotyczące procedur zapewniania jakości (zarządzania jakością) 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Wymaga się, aby producenci kompo-

stu/fermentatu posiadali system za-

rządzania jakością zgodny ze stan-

dardami dotyczącymi zapewniania 

jakości, które zostały przez państwa 

członkowskie lub Wspólnotę uznane 

za odpowiednie dla produkcji kom-

Uznane standardy zapew-

niania jakości kompostu i 

fermentatu zawarte są, na 

przykład, w brytyjskich 

dostępnych publicznie 

specyfikacjach BSI PAS 

100 (kompost) i 110 (fer-

Użytkownicy oraz organy, 

których zadaniem jest kon-

trola użycia kompo-

stu/fermentatu wymagają 

solidnych gwarancji jakości. 

Zaufanie do jakości materia-

łu jest warunkiem wstępnym 
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postu/fermentatu. 

 

System powinien obejmować: 

 kontrolę wejściową materia-

łów wejściowych opartą o wą-

ską definicję zakresu; 

 monitorowanie i dokumento-

wanie procesów, by upewnić 

się, że będą miały stałą efek-

tywność; 

 procedury monitorowania ja-

kości produktu (w tym ze-

wnętrzne pobieranie próbek i 

analizy), które dostosowane są 

do procesu i produktu zgod-

nie z dobrą praktyką; 

 okresowe obserwacje prowa-

dzone przez podmiot ze-

wnętrzny wraz z analizą kon-

troli jakości kompo-

stu/fermentatu i inspekcjami 

dokonywanymi w kompo-

stowniach/fermentowniach 

obejmującymi inspekcję za-

kładowej dokumentacji; 

 certyfikację zakładu do de-

klaracji i etykietowania mate-

riałów wejściowych, charak-

terystyki produktu, typu pro-

duktu i producenta; 

 informacje dotyczące zgodno-

ści z regulacjami krajowymi, 

zapewnianiem jakości i stan-

dardami end-of-waste oraz 

wymogami narzuconymi 

przez kompetentne władze; 

 badania służące ocenie i ulep-

szaniu zakładowego systemu 

zarządzania jakością; 

 szkolenie pracowników. 

 

 

 

mentat) i niemieckim sys-

temie zapewniania jakości 

BGK RAL. 

Poza standardami krajo-

wymi dostępny jest sys-

tem zarządzania jakością 

kompostu stworzony 

przez Europejską Sieć 

Kompostową, który zy-

skał już szerokie poparcie. 

ECN opracowuje obecnie 

podobny system dla fer-

mentatu. 

dla pojawienia się stałego 

popytu rynkowego. Rzeczy-

wiste własności produktu 

muszą zgadzać się co do joty 

z deklaracją. Należy zagwa-

rantować, że w momencie 

umieszczania produktu na 

rynku spełnia on wszystkie 

minimalne wymogi jako-

ściowe, a także wymogi do-

tyczące materiałów wej-

ściowych i procesów. 

System zapewniania jakości jest au-

dytowany zewnętrznie przez kompe-

tentne władze lub przez organizacje 

zapewniania jakości uznane przez 

władze państwa członkowskiego. 

 Jakość produktu będzie ak-

ceptowana tylko wówczas, 

gdy system zapewniania 

jakości będzie podlegał in-

spekcji dokonywanej przez 

władze bądź oficjalnie 

uznawaną organizację ze-
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wnętrzną. 

 

Stosowanie kryteriów end-of-waste 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Kompost/fermentat przestają być 

odpadem pod warunkiem spełnie-

nia wszystkich kryteriów utraty 

statusu odpadu, kiedy są używane 

przez producenta lub w momencie 

przekazania ich następnemu wła-

ścicielowi. Jeśli jednak kom-

post/fermentat ostatecznie nie zo-

staną użyte zgodnie z przepisami, 

materiały te zostają uznane za 

odpady. 

 

 Kryteria end-of-waste są sformułowane 

tak, by zgodne komposty/fermentaty mo-

gły być przechowywane i dowolnie sprze-

dawane jako produkty w momencie, kiedy 

producent umieszcza je na rynku. Korzy-

ści kryteriów end-of-waste mogą  być 

odczuwane wtedy, gdy użytkownicy 

kompostu/fermentatu nie są związani 

przepisami prawa odpadowego (co ozna-

cza, na przykład, że rolnicy oraz architek-

ci krajobrazu używający zgodnych kom-

postów/fermentatów, ani też wytwórcy 

podłoży hodowlanych, którzy używają 

kompostu /fermentatu jako komponentów 

nie muszą ubiegać się o pozwolenia na 

użycie odpadów). Użytkownicy mają jed-

nak obowiązek używać produkt zgodnie z 

przeznaczeniem i zgodnie z innymi istnie-

jącymi przepisami i standardami odnoszą-

cymi się do kompostu. 

Jeśli kompost/fermentat jest mie-

szany bądź łączony z innym mate-

riałem przed umieszczeniem na 

rynku, kryteria jakości produktu 

powinny obowiązywać kom-

post/fermentat w stanie przed 

zmieszaniem/połączeniem. 

 Osiąganie zgodności z wartościami gra-

nicznymi istotnymi w kontekście jakości 

produktu poprzez rozcieńczanie z innymi 

materiałami powinno być zakazane. 
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Załącznik 20: Kryteria end-of-waste proponowane w Trzecim 

Dokumencie Roboczym 
 

Przegląd kryteriów end-of-waste dla kompostu i fermentatu proponowanych w Trzecim Do-

kumencie Roboczym dotyczącym kryteriów end-of-waste dla odpadów biodegradowalnych 

poddawanych obróbce biologicznej (sierpień 2012 roku, 244 strony) 
 

Wymagania dotyczące jakości produktu dla kompostu i fermentatu 

Parametr Wartość Komentarz 

(1) Minimalna zawartość 

materii organicznej: 

15% na bazie masy 

suchej 

Minimalna zawartość materii orga-

nicznej w produkcie końcowym po 

fazie kompostowania/fermentacji i 

przed zmieszaniem z innymi materia-

łami. Ma to zapobiec rozcieńczeniu 

kompostu/fermentatu komponentami 

mineralnymi (np. piaskiem, glebą). 

(2) brak patogenów Brak Salmonella sp. w 

25 g próbki 

 

1000 CFU/g świeżej 

masy dla E. Coli 

Pomiar tego parametru powinien być 

uzupełniony o wymóg dotyczący prze-

twarzania, np. profil czasowo-

temperaturowy. 

(3) ograniczona zawartość 

żywotnych nasion chwa-

stów i diaspor roślinnych 

2 żywotne nasiona 

chwastów na litr kom-

postu/fermentatu 

Pomiar tego parametru powinien być 

uzupełniony o wymóg dotyczący prze-

twarzania, np. profil czasowo-

temperaturowy. 

(4) ograniczona zawartość 

zanieczyszczeń makrosko-

powych 

0,5% masy materii 

suchej dla szkła, meta-

lu i plastików > 2 mm 

określane na podsta-

wie metody suchej 

sitowej 

Konieczne jest dokonanie rozróżnienia 

na zanieczyszczenia naturalne, takie 

jak kamienie, i zanieczyszczenia spo-

wodowane przez człowieka. 

(5) ograniczona zawartość 

metali ciężkich i organicz-

nych substancji zanieczysz-

czających: 

mg/kg (masy suchej), 

oprócz PCDD/F 

W produkcie końcowym, tuż po fazie 

kompostowania/fermentacji i przed 

mieszaniem z jakimikolwiek innymi 

materiałami 

Zn 400  

Cu 100  

Ni 50  

Cd 1,5  

Pb 120  

Hg 1  

Cr 100  

PCB7 (suma PCB 28, 52, 

101, 118, 138, 153 i 180) 

0,2  

PAH16 (suma naftalenu, 

acenaftylenu, acenaftenu, 

fluorenu, fenantrenu, an-

6  
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tracenu, fluorantenu, pire-

nu, benzo(a)antracenu, 

chryzenu, ben-

zo(b)fluorantenu, ben-

zo(k)fluorantenu, bez-

no(a)pirenu, indeno(1,2,3-

cd)pirenu, diben-

zo(a,h)antracenu i ben-

zo(ghi)perylenu 

PCDD/F (ng I-TEQ/kg su-

chej masy) 

30  

PFC (suma PFOA i PFOS) 0,1  

 

Wymogi dotyczące testowania produktu dla kompostu i fermentatu 

 

Parametr Wartość Komentarz 

Wymagania dotyczące te-

stowania produktu (prób-

kowanie i analiza): produ-

cenci kompostów i fermen-

tatów muszą wykazać za 

pomocą zewnętrznych i 

niezależnych analiz próbek, 

że istnieje wystarczająco 

duże prawdopodobieństwo, 

iż każda partia kompo-

stu/fermentatu dostarczona 

do klienta spełnia mini-

malne wymogi jakościowe i 

jest co najmniej tak dobra, 

jak jej zadeklarowane wła-

sności. 

 

Szczegóły programu prób-

kowania można dostoso-

wywać do  konkretnej sy-

tuacji w każdej kompo-

stowni/fermentowni. Jed-

nakże zadaniem producen-

ta jest wykazanie zgodności 

z następującymi wymoga-

mi: 

Badanie zgodności prowa-

dzone w ramach zewnętrz-

nego, niezależnego systemu 

zapewniania jakości przez 

laboratoria, które uzyskały 

stosowną akredytację (w 

ramach standardów akre-

W przypadku stężeń metali prawdo-

podobieństwo, że średnia wartość stę-

żenia w próbce przekroczy prawnie 

ustalone limity powinno być mniejsze 

niż określony procent (zwykle stosuje 

się 95% poziom ufności) 

 

Oznacza to, że średnie stężenie dla 

całej populacji sprzedawanych kom-

postów/fermentatów plus przedział 

ufności muszą znajdować się poniżej 

limitu prawnego. (Zwykle pobieranie 

próbek z całej populacji produkcji nie 

jest praktykowane, ale to podzestaw 

reprezentujący całość uznany za ty-

powy dla populacji musi być zdefi-

niowany w ramach procesu zapewnia-

nia jakości. Zwykle ten wycinek od-

powiada całości populacji kompo-

stu/fermentatu sprzedawanego przez 

zakład w ciągu roku lub w krótszym 

okresie czasu). 

 

Skala próbkowania musi być określa-

na zależnie od struktury sprzeda-

ży/wysyłki w kompostow-

ni/fermentowni. Skala powinna odpo-

wiadać minimalnej ilości materiału, 

poniżej której wariacje uznawane są 

za nieistotne. 

 

Im większa precyzja programu testo-

wania (im węższy przedział ufności), 

Wysoki poziom ochrony 

środowiskowej może zo-

stać osiągnięty tylko wte-

dy, gdy dostępne są wia-

rygodne i porównywalne 

dane dotyczące istotnych z 

punktu widzenia środowi-

ska właściwości produktu. 

Wartości deklarowane 

muszą ściśle odpowiadać 

"rzeczywistym" własno-

ściom zaś wariancja po-

winna mieścić się w zna-

nych granicach. W celu 

zarządzania kompos-

tem/fermentatem w taki 

sposób, by ryzyko związa-

ne z oddziaływaniem na 

środowisko było niskie, 

użytkownicy kompo-

stu/fermentatu oraz organy 

regulujące muszą mieć 

możliwość interpretowania 

zadeklarowanych właści-

wości produktu w odpo-

wiedni sposób, muszą tak-

że uwierzyć w zgodność 

tych materiałów. Dlatego, 

obok zapewniania jakości, 

konieczna jest standaryza-

cja parametrów produktu, 

pobierania próbek i badań. 
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dytacji bądź od organizacji 

akredytującej uznanej w 

UE bądź od równorzędnej 

organizacji zatwierdzonej 

przez odnośne władze w 

państwie członkowskim). 

Standardy 

CEN/horyzontalne doty-

czące pobierania próbek i 

analiz muszą być stosowa-

ne zawsze, gdy jest to moż-

liwe. Załącznik 13 zawiera 

listę standardów oraz me-

tod pobierania próbek i 

analiz. 

Próbkowanie probabili-

styczne powinno być wy-

bieranym podejściem, zaś 

w ocenach badań należy 

używać odpowiednich me-

tod statystycznych. 

 

Minimalna częstotliwość 

próbkowania i analiz w 

pierwszym roku (roku roz-

poznawczym) dla wszyst-

kich parametrów jakości 

produktu powinna wynosić 

co najmniej 4 (jedna prób-

ka w każdej porze roku), 

chyba, że zakład przetwa-

rza rocznie do 4000 ton 

materiałów wejściowych, 

wówczas jest to jedna 

próbka na każde 1000 ton 

materiałów wejściowych w 

zaokrągleniu do następnej 

liczby całkowitej.  

 

Minimalna częstotliwość 

próbkowania i analiz w 

latach kolejnych obliczana 

jest według następującego 

wzoru: 

roczna liczba analiz = rocz-

na ilość materiałów wej-

ściowych (w tonach)/10000 

ton + 1 

przy maksymalnej liczbie 

badań 12 rocznie. Wszelkie 

tym więcej średnich stężeń znajdują-

cych w pobliżu prawnych wartości 

granicznych będzie akceptowane. 

Koszty programów badania kompo-

stów/fermentatów o wysokiej jakości 

(wartości parametrów dalekie od war-

tości granicznych) można utrzymywać 

na niższym poziomie niż koszty badań 

materiałów komposto-

wych/przefermentowanych, dla któ-

rych wartości parametrów zbliżają się 

do wartości limitowych. 

 

Gdy nowa kompostow-

nia/fermentownia otrzymuje licencję, 

zazwyczaj wstępna faza testów jest 

intensywna, co ma pozwolić na osią-

gnięcie bazowej charakterystyki jako-

ści kompostu/fermentatu (faza ta trwa, 

na przykład, rok). Po pomyślnym 

przejściu tych testów wymogi doty-

czące badania zwykle zostają obniżo-

ne. 

 

Częstotliwość badania organicznych i 

nieorganicznych substancji zanie-

czyszczających musi być dostosowy-

wana do możliwych zmian w materia-

łach wejściowych. Wariacje sezonowe 

wpływające na skład materiału wej-

ściowego wyjaśniane są poprzez roz-

łożenie w czasie pobierania próbek w 

roku rozpoznawczym i znajdują swoje 

odzwierciedlenie w przedziałach uf-

ności. Każda inna istotna zmiana (po-

wyżej 5%) w typie lub źródle materia-

łu wejściowego powinna być brana 

pod uwagę przy określaniu częstotli-

wości pomiarów, aby móc zapobiegać 

nagłej i niezauważonej kontaminacji 

produktu końcowego. 
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wartości niecałkowite po-

winny być zaokrąglane do 

następnej liczby całkowitej. 

W związku z tym minimal-

na liczba badań to 2, zaś 

maksymalna ograniczona 

jest do 12. 

 

Zakłady, w których w roku 

rozpoznawczym wszystkie 

stężenia zanieczyszczeń 

organicznych znajdują się 

poniżej wartości granicz-

nych (na 95% poziomie 

ufności), mogą być zwol-

nione z regularnych badań 

zanieczyszczeń organicz-

nych po upływie roku roz-

poznawczego za wyjątkiem 

1 pełnej analizy próbki 

skumulowanej zwanej 

próbką pulowaną. Zwol-

nienie jest ważne tylko 

wtedy, gdy wszystkie war-

tości 4 typów organicznych 

substancji zanieczyszczają-

cych (PAH, PCB, PCDD/F i 

PFC) spełniają wymagania. 

 

Procedura generowania 

próbki pulowanej: 

 Kiedy pobiera się próbkę 

do badań na obecność 

metali ciężkich, równo-

cześnie w ten sam sposób 

pobiera się drugą próbkę 

i przechowuje w sposób 

minimalizujący zmiany 

biologiczne i utratę mate-

rii organicznej (najlepiej 

w zamrażarce w herme-

tycznym pojemniku). 

 Próbka pulowana w każ-

dym roku powinna skła-

dać się z różnych alikwo-

tów (w oparciu o masę 

mokrą) różnych prze-

chowywanych próbek. 

 

Podejście to może być sto-
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sowane tak długo, jak wy-

niki badań próbki pulowa-

nej wykazują, że stężenia 

zanieczyszczeń organicz-

nych nie przekraczają war-

tości granicznych i przy 

uwzględnieniu ustalonych 

wcześniej 95% przedziałów 

ufności. Jeśli tak nie jest, 

częstotliwość próbkowania 

w ramach badań zanie-

czyszczeń organicznych 

będzie przywrócona do 

częstotliwości z roku roz-

poznawczego. 

 

W przypadku istotnych 

zmian (> 5%) w składzie 

materiałów wejściowych 

częstotliwość badania or-

ganicznych i nieorganicz-

nych substancji zanieczysz-

czających przywracana jest 

do poziomu z pierwszego 

roku. 

 

 

Wymagania dotycząca materiałów wejściowych 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

W produkcji kompostów i 

fermentatów end-of-waste 

dozwolonymi materiałami 

wejściowymi są wyłącznie 

czyste odpady biodegrado-

walne. 

 

Załącznik 9 do Trzeciego 

Dokumentu Roboczego 

wymienia odpady biodegra-

dowalne, które są obecnie 

uznawane za odpowiednie 

do kompostowania w jed-

nym i więcej państwach 

członkowskich. 

 

Pierwotne materiały surowe 

również powinny być do-

zwolone jako materiały wej-

ściowe dopóki kompostowa-

Komponenty niebiode-

gradowalne, które od 

samego początku znaj-

dują się w strumieniu 

odpadów biodegrado-

walnych powinny być 

dopuszczone, jeśli nie 

stanowią większości, nie 

prowadzą do wystąpie-

nia przekroczeń limitów 

stężeń dla substancji 

zanieczyszczających 

(patrz wymagania doty-

czące jakości produktu) 

i nie zmniejszają uży-

teczności kompo-

stu/fermentatu. 

Przykład: materiał gle-

bopodobny przyczepio-

ny do odpadów ogrodo-

Kompostowanie i fermentacja to meto-

dy obróbki odpowiednie tylko dla od-

padów biodegradowalnych. 

 

Należy unikać mieszania odpadów bio-

degradowalnych z innymi typami od-

padów. 
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nie/fermentacja są uważane 

za procesy przetwarzania 

odpadów. 

wych. 

 

Ocena biodegradowal-

ności materiałów biode-

gradowalnych powinna 

opierać się na ostatnim 

procesie przed uzyska-

niem  statusu end-of-

waste, np. na samym 

kompostowaniu aero-

bowym, samej fermen-

tacji anaerobowej lub 

fermentacji anaerobo-

wej, po której następuje 

kompostowanie aero-

bowe. 

Producent kompo-

stu/fermentatu musi wie-

dzieć, jakie materiały wej-

ściowe zostały użyte do ich 

produkcji. 

 

Na produkcie należy wska-

zać to, na bazie jakiego ma-

teriału został wyproduko-

wany, należy użyć jednego z 

następujących terminów 

ogólnych: 

 Segregowane bioodpa-

dy z gospodarstw do-

mowych, restauracji, 

placówek gastrono-

micznych i punktów 

sprzedaży detalicznej 

oraz porównywalne od-

pady z zakładów prze-

twórstwa żywności bądź 

odpady z produktów 

rolniczych i leśnych 

 Odpady ogrodowe i 

parkowe 

 Mieszane odpady ko-

munalne 

 Osady ściekowe 

 Odpady rolnicze zawie-

rające obornik  

Należy posługiwać się 

klasyfikacją odpadów z 

Europejskiego Katalogu 

Odpadów, najlepiej z 

dodatkowymi specyfi-

kacjami takimi jak lista 

odpadów zaprezentowa-

na w załączniku 9 do 

Drugiego Dokumentu 

Roboczego. 

Przejrzystość w kwestii materiałów 

wejściowych jest bardzo ważna dla 

utrzymania zaufania konsumentów do 

jakości kompostu/fermentatu i może w 

ten sposób zwiększyć popyt na te mate-

riały. 

 

Informacje dotyczące materiałów wej-

ściowych są niezbędne, aby możliwe 

było użycie kompostu/fermentatu 

zgodnie z istniejącym prawem. 

 

Prawo Wspólnotowe w zakresie rolnic-

twa organicznego zawiera konkretne 

reguły używania kompostu z segrego-

wanych materiałów wejściowych.  

Jeśli we wsadzie znajdowały się pro-

dukty uboczne pochodzenia zwierzęce-

go, wymagane jest uzyskanie zgodności 

z regulacją ABP
76

. 

 

Ponadto tacy użytkownicy jak, na przy-

kład, rolnicy często chcą znać pocho-

dzenie kompostu/fermentatu i zawarte 

w nich  materiały źródłowe. 

                                                           
(

76
) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21  paź-

dziernika 2009  r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1774/2002 (OJ L 300, 

14.11.2009, s. 1-33). 
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 Odpady rolnicze nieza-

wierające obornika 

 Inne materiały wej-

ściowe  

 

Należy wyraźnie wskazać, 

że produkt zawiera miesza-

ne odpady komunalne, osa-

dy ściekowe i/lub obornik. 

 

Należy także wskazać, czy w 

produkcji materiałów użyto 

jakichkolwiek produktów 

ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego oraz czy mate-

riał powinien podlegać zapi-

som regulacji ABP (WE 

1069/2009). 

Powtórne przetwarzanie 

niekwalifikujących się kom-

postów/fermentatów bądź 

ich derywatów, takich jak 

faza ciekła czy odcieki, w 

nowym procesie komposto-

wania lub fermentacji anae-

robowej w celu spełnienia 

kryteriów end-of-waste jest 

dopuszczalne tylko wów-

czas, jeśli spełnienie kryte-

riów end-of-waste nie zosta-

ło zaburzone przez zbyt wy-

sokie stężenia metali cięż-

kich lub organicznych sub-

stancji zanieczyszczających. 

Zasada ta ma zastoso-

wanie zarówno do poje-

dynczego niezgodnego 

materiału, jak i do mie-

szanki tego materiału z 

innymi materiałami wej-

ściowymi. 

Skażone materiały komposto-

we/przefermentowane nie powinny 

uzyskiwać statusu end-of-waste na dro-

dze powtórnego przetwarzania bądź 

rozcieńczania. 

Dodatki (materiały inne niż 

odpady biodegradowalne) 

mogą być użyte tylko wów-

czas, gdy widnieją na liście 

pozytywnej. 

Producent musi być w 

stanie wykazać, że użyte 

dodatki i ich ilości służą 

jedynie usprawnieniu 

procesu i/lub jego efek-

tywności środowisko-

wej. 

Dodatki mogą być używane jak wsad w 

procesie kompostowania/fermentacji 

jedynie w małych ilościach i tylko jeśli 

podnoszą one jakość kompo-

stu/fermentatu lub gdy pełnią jasno 

określoną funkcję w procesie kompo-

stowania/fermentacji. 

 

W praktyce, dodatki są czasem ko-

nieczne do usprawnienia procesu kom-

postowania/fermentacji lub do podnie-

sienia jakości kompostu/fermentatu. 

Zarządcy kompostow-

ni/fermentowni muszą 

wdrożyć odpowiednie pro-

cedury kontroli jakości ma-

Przyjmuje sie, że w wie-

lu przypadkach inspek-

cja wzrokowa i zatwier-

dzanie pochodzenia bę-

Kontrola materiałów wejściowych jest 

kluczowym czynnikiem (być może na-

wet najważniejszym) w zapewnianiu 

wysokiej jakości kompostu i fermenta-
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teriałów wejściowych. 

 

Inspekcja wzrokowa jest 

jedną z dostępnych metod 

kontroli materiałów wej-

ściowych dla kompostu i 

fermentatu. 

 

Jeśli inspekcja wzrokowa 

wiąże się z ryzkiem dla 

zdrowia lub bezpieczeństwa, 

należy zastąpić ją próbko-

waniem i przechowywaniem 

materiału w celu przepro-

wadzenia analiz lub należy 

posłużyć się umową na do-

stawę. 

 

Dodatkowe informacje do-

tyczące procedur kontroli 

jakości znajdują się w osob-

nej sekcji. 

dą odpowiednimi proce-

durami. 

 

Inspekcji wzrokowej 

materiałów wejściowych 

należy dokonywać przed 

jakimkolwiek miesza-

niem. 

 

Inspekcja wzrokowa 

materiałów ciekłych 

przewożonych w cyster-

nach lub silosach może 

być niebezpieczna ze 

względu na wydobywa-

jące się gazy bądź 

utrudniony dostęp do 

materiału. Wówczas 

należy pobrać próbki 

albo zapewnić jakość 

poprzez zapisy umowy 

na dostawę. 

tu. 

 

Kontrola wsadu obejmuje unikanie 

mieszania z innymi odpadami nie uję-

tymi w zakresie. 
 
 
 

 

 

Wymagania dotyczące procesów i technik obróbki 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Producent musi wyka-

zać, że dla każdej partii 

kompostu/fermentatu 

oraz dla wszystkich za-

wartych w niej materia-

łów zastosował odpo-

wiedni profil czasowo-

temperaturowy. 

 

W przypadku materia-

łów poddawanych kom-

postowaniu i niezawiera-

jących produktów 

ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego dozwolone 

są trzy profile czasowo-

temperaturowe: 

 65° C lub więcej 

przez co najmniej 5 

dni 

 60° C lub więcej 

przez co najmniej 7 

dni 

Oględnie mówiąc, kontrola 

ryzyka może funkcjonować 

na zasadzie dopuszczania 

szeregu alternatywnych pro-

fili czasowo-

temperaturowych zaadapto-

wanych w istniejących stan-

dardach lub rozporządze-

niach. Producent musi za-

stosować przynajmniej je-

den profil zatwierdzony jako 

odpowiedni dla danego typu 

procesu kompostowa-

nia/fermentacji i sprecyzo-

wany w licencji/zezwoleniu 

wydawanym przez kompe-

tentne władze. 

 

Należy upewnić się, że 

wszystkie materiały zostaną 

umieszczone w odpowied-

nich warunkach. W zależno-

ści od typu procesu może to 

wymagać stosownego prze-

Wymogi dla procesu, powszechne w 

istniejących regulacjach i standardach, 

muszą dać gwarancję, że procesy do-

prowadzą do wytworzenia kompostów i 

fermentatów niestwarzających ryzyka 

higienicznego. 
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 55° C lub więcej 

przez co najmniej 14 

dni 

 

W przypadku fermenta-

cji anaerobowej mate-

riałów niezawierających 

produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęce-

go innych niż zdefinio-

wane w punkcie 2. sekcji 

2. rozdziału III załącz-

nika V regulacji (EU) nr 

142/2011 dozwolone są 

następujące profile cza-

sowo-temperaturowe: 

 Termofilowa fermen-

tacja anaerobowa w 

temperaturze 55° C w 

czasie przynajmniej 

24h oraz przy czasie 

retencji hydraulicz-

nej co najmniej 20 

dni 

 Termofilowa fermen-

tacja anaerobowa w 

temperaturze 55° C z 

procesem obróbki 

obejmującym etap 

pasteryzacji (70°C, 

1h) 

 Termofilowa fermen-

tacja anaerobowa w 

temperaturze 55° C i 

następujące po niej 

kompostowanie  

zgodne z profilami 

czasowo-

temperaturowymi dla 

kompostów end-of-

waste 

 Mezofilowa fermen-

tacja anaerobowa w 

temperaturze 37-40° 

C z procesem obróbki 

obejmującym etap 

pasteryzacji (70°C, 

1h) 

 Mezofilowa fermen-

tacja anaerobowa w 

wracania, dostaw tlenu, od-

powiedniej ilości materiału 

strukturalnego, homogeni-

zacji itp. 



339 

 

temperaturze 37-40° 

C i następujące po 

niej kompostowanie  

zgodne z profilami 

czasowo-

temperaturowymi dla 

kompostów end-of-

waste 

 

Państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość 

autoryzowania innych 

profili czasowo-

temperaturowych po 

wykazaniu ich efektyw-

ności w zakresie higieni-

zacji. 

 

Regulacja w sprawie 

produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęce-

go powinna mieć pełne 

zastosowanie w przy-

padku wszystkich kom-

postów lub fermentatów 

zawierających produkty 

uboczne pochodzenia 

zwierzęcego (włącznie z 

obostrzeniami mówią-

cymi o wprowadzaniu 

niektórych kompo-

stów/fermentatów do 

obrotu tylko na rynku 

wewnętrznym w pań-

stwie członkowskim). 

 

W celu zapobieżenia 

wzajemnemu zanie-

czyszczaniu należy za-

stosować się do następu-

jących zasad: 

 

Zakłady produkujące 

komposty i fermentaty 

end-of-waste powinny 

uzyskać pozwolenie na 

przetwarzanie tylko za-

twierdzonych materia-

łów zawierających się w 

proponowanym zakre-

Oprócz zapewnienia prawi-

dłowych warunków w trak-

cie procesu kompostowa-

nia/fermentacji należy mi-

nimalizować możliwość 

wzajemnego zanieczyszcza-

nia. 

Wzajemne zanieczyszczanie może 

sprawić, że starannie produkowany 

produkt będzie miał problemy z uzy-

skanie wymaganej jakości i/lub będzie 

stwarzał problem dla środowiska i 

zdrowia. 
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sie. 

 

W przypadku używania 

produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęce-

go wymagane jest od-

dzielne przechowywanie, 

które ma zapobiec za-

nieczyszczeniu materia-

łów niezawierających 

produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęce-

go. 

 

Należy zapobiegać moż-

liwości fizycznego kon-

taktu pomiędzy materia-

łami wejściowymi i pro-

duktem końcowym. 

 

Wymagania dotyczące dostarczania informacji 

Poniżej przedstawiono różne wymagania dotyczące dostarczania informacji, które mogłyby 

stać się częścią kryteriów dla kompostu: 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

W przypadku umieszczania 

kompostu na rynku dekla-

racja obejmuje następujące 

parametry (właściwości 

produktu): 

 

Użyteczność w kontekście 

funkcji ulepszania gleby: 

 Zawartość materii 

organicznej 

 Materia czynna al-

kalicznie (zawartość 

CaO) 

 

Użyteczność w kontekście 

funkcji nawożenia: 

 Wartość odżywcza 

(N, P, K, Mg)  

 

Własności biologiczne: 

 Zawartość nasion 

zdolnych do wykieł-

kowania i diaspor 

Deklarowane para-

metry określają uży-

teczność kompo-

stu/fermentatu oraz 

wpływ ich użycia na 

zdrowie i środowi-

sko. 

Komposty mogą być używane jako pro-

dukty bezpieczne i użyteczne tylko wów-

czas, gdy ich istotne parametry podawane 

są do wiadomości użytkowników i odno-

śnych władz. Informacje te pomagają do-

stosować użycie do konkretnych wymo-

gów dotyczących aplikacji, także do lokal-

nych warunków oraz przepisów w sprawie 

używania kompostu (np. zapisów mówią-

cych o ochronie gleb na obszarach stoso-

wania kompostu). Adekwatna deklaracja 

własności materiału jest niezbędnym wa-

runkiem umieszczania kompostu na rynku 

i uchylenia jego statusu odpadowego. 



341 

 

roślinnych 

 

Ogólne własności materia-

łu: 

 gęstość nasypo-

wa/masa objętościo-

wa 

 Wielkość ziaren 

 pH 

 przewodnictwo elek-

tryczne (zasolenie) 

 

(Szczegółowe informacje 

zawarto w załącznikach 11 i 

12) 

 

Poniżej przedstawiono różne wymagania dotyczące dostarczania informacji, które mogłyby 

stać się częścią kryteriów dla fermentatu: 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

W przypadku umieszczania 

fermentatu na rynku dekla-

racja obejmuje następujące 

parametry (właściwości 

produktu): 

 

Użyteczność w kontekście 

funkcji ulepszania gleby: 

 Zawartość materii 

organicznej 

 Materia czynna al-

kalicznie (zawartość 

CaO) 

 

Użyteczność w kontekście 

funkcji nawożenia: 

 Wartość odżywcza 

(N, P, K, Mg) 

 Zawartość S 

 Zawartość azotu mi-

neralnego (NH4-N, 

NO3-N) 

 

Ogólne własności materia-

łu: 

 Zawartość materii 

suchej lub wody 

 pH 

 przewodnictwo elek-

Deklarowane para-

metry określają uży-

teczność fermentatu 

oraz wpływ jego uży-

cia na zdrowie i śro-

dowisko. 

Fermentaty mogą być używane jako pro-

dukty bezpieczne i użyteczne tylko wów-

czas, gdy ich istotne parametry podawane 

są do wiadomości użytkowników i odno-

śnych władz. Informacje te pomagają do-

stosować użycie do konkretnych wymo-

gów dotyczących aplikacji, także do lokal-

nych warunków oraz przepisów w sprawie 

używania fermentatu (np. zapisów mówią-

cych o ochronie gleb na obszarach stoso-

wania fermentatu). Adekwatna deklaracja 

własności materiału jest niezbędnym wa-

runkiem umieszczania fermentatu na rynku 

i uchylenia jego statusu odpadowego. 
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tryczne (zasolenie) 

 

(Szczegółowe informacje 

zawarto w załącznikach 11 i 

12) 

 

Proponowane kryteria dotyczące wymogów przy dostarczaniu informacji dla kompostu i 

fermentatu obejmują: 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Przy umieszczaniu kompostu lub 

fermentatu na rynku bądź w 

przypadku użytku własnego pro-

ducent musi zadeklarować co na-

stępuje: 

 

 Nazwę i adres producenta 

kompostu/fermentatu 

 Nazwę, adres elektroniczny i, 

jeśli to możliwe, logo i adres 

fizyczny zewnętrznej organi-

zacji zapewniania jakości 

 Oznaczenie kompo-

stu/fermentatu określające 

ogólny typ produktu (odnosi 

się to także do wymogów do-

tyczących kryteriów jakości 

produktu w zakresie wskazy-

wania na obecność obornika 

i/lub produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) 

 Kod partii lub równorzędne 

oznaczenie dla materiałów po-

chodzących z systemów pro-

dukcji ciągłej 

 Ilość (wyrażana jako objętość 

lub ciężar według uznania) 

 Parametry wymagane do de-

klaracji na etykiecie 

 Oświadczenie zgodności z 

unijnymi wymogami end-of-

waste  

 Opis obszarów zastosowań, w 

których możliwe jest użycie 

kompostu/fermentatu oraz 

ograniczenia użycia 

 Zalecenia dotyczące popraw-

nego użycia 

 Odniesienie do wymogów re-

Użycie kompo-

stu/fermentatu może zo-

stać zatwierdzone tylko 

wówczas, gdy istnieją 

stosowne przepisy bądź 

inne reguły zapewniające 

ochronę zdrowia i śro-

dowiska. Odpowiedniość 

takich zasad nie może 

być uzależniona od od-

padowego statusu kom-

postu/fermentatu. 

 

Warunkiem uzyskania statusu 

end-of-waste jest zgodność z 

wymogami technicznymi w 

zakresie konkretnego zastoso-

wania oraz ze standardami do-

brych praktyk i przepisami 

prawa odnoszącymi się do pro-

duktów. 

 

Producent może zostać popro-

szony o określenie norm praw-

nych, które regulują użycie 

zgodne z przeznaczeniem ryn-

kowym produktu. 



343 

 

gulacji w sprawie produktów 

ubocznych pochodzenia zwie-

rzęcego tam, gdzie mają one 

zastosowanie (włączywszy 

ograniczenia dotyczące eks-

portu) 

Do produktu powinny zostać dołą-

czone instrukcje bezpiecznego 

użycia oraz rekomendacje doty-

czące zastosowania. 

 

Instrukcje powinny wskazywać na 

potrzebę zgodności ze wszystkimi 

przepisami prawa, standardami i 

dobrymi praktykami odnoszącymi 

się do rekomendowanych użyć. 

Instrukcje i rekomenda-

cje mogą, na przykład, 

odnosić się do maksy-

malnych dawek i reko-

mendowanych ilości przy 

stosowaniu na gruntach 

rolnych. Rozrzucanie i 

wiązanie w glebie muszą 

zgadzać się z dobrymi 

praktykami rolniczymi. 

 

Regulacje krajowe i re-

gionalne mogą narzucać 

dodatkowe wymogi za-

leżnie od np. lokalnych 

warunków glebowych. 

Instrukcje dotyczące stosowania 

i rekomendacje pomagają ogra-

niczać niewłaściwe użycie 

kompostu/fermentatu i związa-

ne z nim ryzyko zdrowotne i 

środowiskowe. 

 

Odniesienia do wymogów 

prawnych i standardów użycia 

mają na celu wspieranie użyt-

kowników w utrzymywaniu 

zgodności z prawem. 

 

Instrukcje wcale nie muszą być 

bardziej uciążliwe niż te, które 

wydaje się dla produktów peł-

niących te same funkcje, np. 

torfu czy nawozów. 

Wykrywalność: Informacje do-

starczone pierwszemu kupujące-

mu lub użytkownikowi wraz z 

produktem powinny pozwolić na 

identyfikację producenta, partii 

lub daty produkcji oraz użytych 

materiałów wejściowych. 

Wymogi wykrywalności nałożone 

przez regulację ABP EU 1069/2009 

zachowują pełną ważność tam, 

gdzie mają zastosowanie. 

Państwa członkowskie 

mogą wymagać od użyt-

kowników, by gromadzili 

dane dostarczone przez 

producentów kompo-

stu/fermentatu, aby moż-

liwe było wykrycia źró-

dła, gdy zajdzie taka po-

trzeba. 

W przypadku problemów zwią-

zanych ze środowiskiem lub 

zdrowiem, które mogą poten-

cjalnie wynikać z użycia kom-

postu/fermentatu, w trakcie 

czynności wyjaśniających przy-

czyny problemu konieczne jest 

okazanie dokumentów pozwala-

jących na prześledzenie historii 

materiałów.  

 

Wymaganie dotyczące procedur zapewniania jakości (zarządzania jakością) 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Wymaga się, aby producenci 

kompostu/fermentatu posiadali 

system zarządzania jakością 

zgodny ze standardami dotyczą-

cymi zapewniania jakości, które 

zostały przez państwa członkow-

skie lub Wspólnotę uznane za od-

powiednie dla produkcji kompo-

stu/fermentatu. 

 

System powinien obejmować: 

Uznane standardy zapew-

niania jakości kompostu i 

fermentatu zawarte są, na 

przykład, w brytyjskich 

dostępnych publicznie spe-

cyfikacjach BSI PAS 100 

(kompost) i 110 (fermentat) 

i niemieckim systemie za-

pewniania jakości BGK 

RAL. 

Poza standardami krajo-

Użytkownicy oraz organy, 

których zadaniem jest kontro-

la użycia kompo-

stu/fermentatu, wymagają 

solidnych gwarancji jakości. 

Zaufanie do jakości materiału 

jest warunkiem wstępnym dla 

pojawienia się stałego popytu 

rynkowego. Rzeczywiste wła-

sności produktu muszą zga-

dzać się co do joty z deklara-
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 kontrolę wejściową materiałów 

wejściowych opartą o wąską 

definicję zakresu; 

 monitorowanie i dokumento-

wanie procesów, by upewnić 

się, że będą miały stałą efek-

tywność (dokumentację należy 

przetrzymywać przez 5 lat); 

 procedury monitorowania ja-

kości produktu (w tym ze-

wnętrzne pobieranie próbek i 

analizy), które dostosowane są 

do procesu i produktu zgodnie 

z dobrą praktyką; 

 okresowe obserwacje prowa-

dzone przez podmiot ze-

wnętrzny wraz z analizą kon-

troli jakości kompo-

stu/fermentatu i inspekcjami 

dokonywanymi w kompostow-

niach/fermentowniach obejmu-

jącymi inspekcję zakładowej 

dokumentacji; 

 certyfikacja zakładu do dekla-

racji i etykietowania materia-

łów wejściowych, charaktery-

styki produktu, typu produktu 

i producenta; 

 informacje dotyczące zgodności 

z regulacjami krajowymi, za-

pewnianiem jakości i standar-

dami end-of-waste oraz wymo-

gami narzuconymi przez kom-

petentne władze; 

 badania służące ocenie i ulep-

szaniu zakładowego systemu 

zarządzania jakością; 

 szkolenie pracowników. 

wymi dostępny jest system 

zarządzania jakością kom-

postu stworzony przez Eu-

ropejską Sieć Kompostową, 

który zyskał już szerokie 

poparcie. ECN opracowuje 

obecnie podobny system 

dla fermentatu. 

cją. Należy zagwarantować, 

że w momencie umieszczania 

produktu na rynku spełnia on 

wszystkie minimalne wymogi 

jakościowe, a także wymogi 

dotyczące materiałów wej-

ściowych i procesów. 

System zapewniania jakości jest 

audytowany zewnętrznie przez 

kompetentne władze lub przez 

organizacje zapewniania jakości 

uznane przez władze państwa 

członkowskiego. 

 Jakość produktu będzie ak-

ceptowana tylko wówczas, 

gdy system zapewniania jako-

ści będzie podlegał inspekcji 

dokonywanej przez władze 

bądź oficjalnie uznawaną or-

ganizację zewnętrzną. 
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Stosowanie kryteriów end-of-waste 

 

Kryterium Objaśnienia Uzasadnienie 

Kompost/fermentat przestają być 

odpadem pod warunkiem spełnie-

nia wszystkich kryteriów utraty 

statusu odpadu, kiedy są używane 

przez producenta lub w momencie 

przekazania ich następnemu wła-

ścicielowi. Jeśli jednak kom-

post/fermentat ostatecznie nie zo-

staną użyte zgodnie z przepisami, 

materiały te zostają uznane za 

odpady. 

 

 Kryteria end-of-waste są sformuło-

wane tak, by zgodne kompo-

sty/fermentaty mogły być przecho-

wywane i dowolnie sprzedawane 

jako produkty w momencie, kiedy 

producent umieszcza je na rynku. 

Korzyści kryteriów end-of-waste 

mogą  być odczuwane wtedy, gdy 

użytkownicy kompostu/fermentatu 

nie są związani przepisami prawa 

odpadowego (co oznacza, na przy-

kład, że rolnicy oraz architekci kra-

jobrazu używający zgodnych kom-

postów/fermentatów, ani też wy-

twórcy podłoży hodowlanych, któ-

rzy używają kompostu /fermentatu 

jako komponentów nie muszą ubie-

gać się o pozwolenia na użycie od-

padów). Użytkownicy mają jednak 

obowiązek używać produkt zgodnie 

z przeznaczeniem i zgodnie z inny-

mi istniejącymi przepisami i stan-

dardami odnoszącymi się do kom-

postu. 

Jeśli kompost/fermentat jest mie-

szany bądź łączony z innym mate-

riałem przed umieszczeniem na 

rynku, kryteria jakości produktu 

powinny obowiązywać kom-

post/fermentat w stanie przed 

zmieszaniem/połączeniem. 

 Osiąganie zgodności z wartościami 

granicznymi istotnymi w kontekście 

jakości produktu poprzez rozcień-

czanie z innymi materiałami powin-

no być zakazane. 
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Załącznik 21: Kalkulacja populacji wewnątrz stref przygranicz-

nych w UE 
 

W tej sekcji wyjaśniono, jak dokonano obliczeń całkowitej populacji w 
strefie do 100 km od wewnętrznych granic UE. 
 
Dzięki uprzejmości dr Hande Demirel, Action Transport Sector Economic 
Analysis, Unit Economics of Climate Change, Energy and Transport 

(ECCET), JRC-IPTS 

 

Wprowadzenie 

 

Jako że zakłada się, iż tonaż produkowanych kompostów/fermentatów nadających sie do 

handlu transgranicznego zależy od ilości ludności mieszkającej w odległości do 100 km od 

granicy lądowej, kalkulacje  można przeprowadzić przy użyciu analizy przestrzennej. 

 

Dane i metodologia 

 

a) Dane dotyczące populacji UE na siatce 1km*1km: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/po

pups/references/population_distribution_demography 

b) Regiony NUTS, w tym granice państw: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/po

pups/references/administrative_units_statistical_units_1 

 

Dane dotyczące populacji w oparciu o siatkę 1km*1km powstały w 2006 roku. W celu 

utrzymania spójności analiz przestrzennych wybrane zestawy danych dotyczące regionów 

NUTS również pochodzą z 2006 roku. 

 

Można zauważyć, że populacja EU-27 jest raczej stabilna, jak podaje Eurostat, w latach 

2006-2013 nastąpił zaledwie 2% przyrost. 

 

Podczas analiz wykonano następujące kroki: 

1. Nakładanie warstw. 

2. Zaznaczanie granic wewnętrznych UE. 

3. Tworzenie strefy buforowej szerokości 100 km. 

4. Łączenie przestrzenne danych dotyczących populacji i stworzonych stref buforowych. 

5. Podsumowanie informacji dotyczących populacji. 

 

Wyniki 

 

Wyniki przedstawiono na zrzutach ekranu i tabelach umieszczonych poniżej.  
  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/population_distribution_demography
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/population_distribution_demography
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/administrative_units_statistical_units_1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/administrative_units_statistical_units_1


347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina I: Wybrane granice wewnętrzne UE (zaznaczone kolorem pomarańczowym) 
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Rycina II: Tworzenie stref buforowych szerokości 100 km. 

 

Spośród informacji dotyczących populacji na siatce 1km*1km wybrano te, które odnoszą się 

do stref buforowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina III: Dane dotyczące populacji w strefach buforowych. 
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Wyniki analiz posłużyły do wykonania mapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina IV: Mapa populacji wewnątrz stref buforowych przy granicach wewnętrznych UE. 

 

 

Wyniki obliczeń populacji w strefach buforowych dla poszczególnych krajów UE-27 przed-

stawiono w poniższej tabeli. 

Malta i Cypr nie znalazły się na liście, ponieważ nie posiadają granic lądowych. Dane doty-

czące gęstości zaludnienia w Chorwacji nie były dostępne. 
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Tabela I: Ilość mieszkańców w strefach maksymalnie do 100 km od wewnętrznej granicy 

lądowej UE w poszczególnych krajach (wartości absolutne oraz procent całej populacji). 

Malta i Cypr nie znalazły się na liście, ponieważ nie posiadają granic lądowych. Dane doty-

czące gęstości zaludnienia w Chorwacji nie były dostępne. 

 

Kod kraju

Populacja w 

strefie 100 km od 

granicy (w 

tysiącach 

mieszkańców)

Procent 

całkowitej 

populacji (%)

BE 10.640 100

BG 5.139 67

CZ 10.216 100

DK 759 14

DE 43.836 53

EE 432 32

IE 2.214 53

GR 2.128 19

ES 8.313 19

FR 15.270 24

IT 6.562 11

LV 2.130 96

LT 2.221 68

LU 487 100

HU 9.627 96

NL 14.755 90

AT 8.283 100

PL 15.173 40

PT 4.866 46

RO 8.749 41

SI 1.979 99

SK 5.430 100

FI 80 1,5

SE 49 0,5

UK 1.743 2,9

Suma EU-27 181.102 37  
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Streszczenie 
Ten raport JRC-IPTS stanowi wkład w rozwój kryteriów end-of-waste dla materiałów 
biodegradowalnych poddawanych obróbce biologicznej (kompost/fermentat) zgodnie z 
artykułem 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie 
odpadów (Ramowa Dyrektywa Odpadowa) 
 
Raport zawiera możliwy zestaw kryteriów end-of-waste i pokazuje, jak propozycje były 
rozwijane w oparciu o obszerne analizy technologiczne łańcucha produkcyjnego 
kompostów/fermentatów wytworzonych z odpadów biodegradowalnych oraz analizę 
oddziaływań ekonomicznych, środowiskowych i prawnych, kiedy materiały te przestają 
być odpadami. Celem kryteriów end-of-waste jest rozwianie wątpliwości narosłych wokół 
definicji odpadów oraz wyjaśnienie, kiedy dany odpad, który został poddany przetworze-
niu, przestaje być odpadem. Należy promować recykling poprzez tworzenie stabilnej 
sytuacji prawnej oraz wprowadzanie równych zasad działania i usuwanie niepotrzebnych 
ciężarów administracyjnych. Kryteria end-of-waste powinny zapewnić wysoki poziom 
ochrony środowiska, jak również przynieść korzyści środowiskowe i ekonomiczne. 

  



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Misją Wspólnego Centrum Badawczego jako wewnętrznej jednostki 
naukowej Komisji Europejskiej jest dostarczanie niezależnego, na-
ukowego, opartego na dowodach wsparcia technicznego dla dzia-
łalności UE. 
 
JRC ściśle współpracuje z Dyrektoriatem Generalnym i zajmuje się 
kluczowymi dla społeczeństwa problemami, stymulując jednocze-
śnie innowacyjność poprzez opracowywanie nowych standardów, 
metod i narzędzi, a także rozpowszechnianie swojej wiedzy wśród 
państw członkowskich i społeczności międzynarodowej. 
 
Kluczowe obszary działalności obejmują: środowisko i zmiany kli-
matu; energia i transport; rolnictwo i bezpieczeństwo żywności; 
ochrona zdrowia i konsumentów; społeczeństwo informacyjne i 
agenda cyfrowa; bezpieczeństwo, w tym jądrowe; wszystkie objęte 
przekrojowym i wielodyscyplinarnym podejściem. 

 
 
 
 
 
 
 


