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NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že Európa je čistým dovozcom prírodných zdrojov a že ceny zdrojov sa 

v prvom desaťročí 21. storočia zvýšili o 147 %1, v dôsledku čoho sa európske 

hospodárstvo stalo osobitne zraniteľným; je presvedčený o tom, že v záujme riešenia 

globálnych výziev a závislosti EÚ od zdrojov je nevyhnutné, aby energetická účinnosť 

a efektívne využívanie zdrojov tvorili základ európskej priemyselnej obnovy, a EÚ si tak 

mohla udržať konkurencieschopnosť založenú na inovatívnych odvetviach aj do 

budúcnosti, stimulovať výrobnú kapacitu a vytvárať nové a udržateľné pracovné miesta 

s dôstojnou mzdou vrátane vysokokvalifikovaných miest; 

2. poukazuje na to, že na pokrok obehového hospodárstva je potrebná zmena paradigmy, aby 

nedochádzalo k plytvaniu zdrojmi; domnieva sa, že táto zmena si vyžaduje vyslanie 

vhodných signálov výrobcom a spotrebiteľom, napríklad prostredníctvom dynamického 

fiškálneho a regulačného rámca, čím sa urýchli prechod na hospodárstvo založené na 

obnoviteľných zdrojoch a zmierni sa potenciálny odrazový efekt; nazdáva sa, že je 

potrebná kombinácia prístupov, ktoré rešpektujú subsidiaritu na rôznych úrovniach 

politík, okrem iného vrátane: 

– internalizácie externalít a podpory zásady kaskádového využívania zdrojov, 

– používania recyklovateľného odpadu ako hlavného a spoľahlivého zdroja surovín 

prostredníctvom rozvoja cyklov netoxických materiálov, 

– zamerania sa na toky kľúčových materiálov, boja proti produktom náročným na zdroje 

a odmeňovania priekopníkov, 

– koncipovania obchodných modelov, ktoré budú podnecovať odstránenie 

materiálových a produktových medzier, 

– navrhovania výrobkov, ktoré majú dlhú životnosť a dajú sa ľahko opraviť a ktorých 

komponenty sa dajú ľahko opätovne použiť alebo recyklovať, 

– organizácie logistiky, ktorá umožní, aby sa výrobky, ktoré sa už nepoužívajú, ľahko 

a efektívne vracali na začiatok reťazca, 

– zamerania sa na inteligentnú reguláciu, zachovania dobrých osvedčených postupov, 

zjednodušenia a/alebo harmonizácie právnych predpisov EÚ, ak je to potrebné, 

a zabezpečenia lepšieho vykonávania; 

                                                 
1 Podľa McKinsey Global Institute sa ceny energií zvýšili o 190 %, potravín o 135 % a surovín o 135 %. Pozri 

publikáciu s názvom Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs 

(Revolúcia zdrojov: naplnenie svetových potrieb v oblasti energie, materiálov, potravín a vody), november 2011, 

s. 30 (http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution) .  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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3. zdôrazňuje, že zlepšenie využívania zdrojov prostredníctvom požiadaviek na lepší dizajn 

a právnych predpisov v oblasti odpadu, ktoré zabezpečia posun nahor v hierarchii odpadu 

(a tým podporia predchádzanie vzniku odpadu, opätovné používanie, prípravu na 

opätovné používanie a recykláciu), by podnikom v EÚ, verejným orgánom 

a spotrebiteľom mohlo priniesť podstatné čisté úspory, ktorých výška sa odhaduje na 

600 miliárd EUR alebo 8 % ročného obratu, a zároveň znížiť celkové ročné emisie 

skleníkových plynov o 2 – 4 %; zdôrazňuje, že zvýšením produktivity zdrojov do roku 

2030 o 30 % by sa HDP mohol zvýšiť o takmer 1 % a mohli by sa vytvoriť 2 milióny 

nových udržateľných pracovných miest1; pripomína, že efektívne využívanie zdrojov je 

prioritným cieľom 7. environmentálneho akčného programu, ktorý zdôrazňuje potrebu 

stimulovať produkciu ekologicky udržateľných výrobkov a služieb a spotrebiteľský dopyt 

po nich prostredníctvom politík, ktoré podporujú ich dostupnosť, cenovú prístupnosť, 

funkčnosť a atraktívnosť; zdôrazňuje, že nedostatok zdrojov si vyžaduje zameranie sa na 

úplné oddelenie rastu od využívania prírodných zdrojov s cieľom udržať využívanie 

zdrojov a zvyšovanie HDP v biofyzikálnych medziach planéty; 

4. zdôrazňuje význam cieľov EÚ pre vytvorenie rovnakých podmienok; 

5. poukazuje na analýzu Komisie, v ktorej sa uvádza, že prijatie nových cieľov v oblasti 

odpadu by viedlo k vytvoreniu 180 000 pracovných miest, zvýšeniu 

konkurencieschopnosti EÚ a zníženiu dopytu po drahých vzácnych zdrojoch2; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že legislatívny návrh o odpadoch bol stiahnutý3, ale vníma 

vyhlásenie podpredsedu Timmermana na plenárnej schôdzi Parlamentu v decembri 2014 

ako príležitosť na predloženie nového ambicióznejšieho balíka týkajúceho sa obehového 

hospodárstva, ktorý musí byť predložený do konca roku 2015; žiada, aby sa v rámci 

nového balíka týkajúceho sa obehového hospodárstva do roku 2015 predložil legislatívny 

návrh založený na posúdení vplyvu, ktorý by sa zaoberal nielen tokmi odpadu 

z domácností, ale aj tokmi priemyselného a obchodného odpadu, a ktorý bude postavený 

na kvantitatívnych cieľoch; žiada, aby sa nový balík týkajúci sa obehového hospodárstva 

zaoberal osobitnými tokmi odpadu vrátane organického odpadu, odpadu z elektrických 

a elektronických zariadení (OEEZ) a stavebného odpadu; 

6. žiada, aby balík týkajúci sa obehového hospodárstva zahŕňal ustanovenia, ktorými by sa 

v súlade s odporúčaniami Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov4, 

klimaticko-energetickým balíkom EÚ a 7. environmentálnym akčným programom 

zaviedol komplexný politický rámec, ktorý výrazne zvýši nezávislosť Európy od zdrojov 

pomocou konkrétnych politických cieľov a lepšej integrácie a zefektívnenia existujúcich 

                                                 
1 Oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Smerom k obehovému hospodárstvu: program nulového odpadu 

pre Európu (COM(2014)0398). 
2 Pracovný dokument útvarov Komisie z 2. júla 2014 obsahujúci zhrnutie posúdenia vplyvu – sprievodný 

dokument k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o odpadoch (COM(2014)0397) 

(SWD(2014)0208). 
3 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 

94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1991/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o 

vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a 

akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (COM(2014)0397). 
4 Vyhlásenie a politické odporúčania Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov, marec 2014: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf 



 

AD\1062519SK.doc 5/10 PE549.322v02-00 

 SK 

nástrojov politiky, napríklad plným vykonávaním smerníc o ekodizajne 

a environmentálnom označovaní a rozšírením ich pôsobnosti na rozličné typy produktov 

a na aspekt efektívneho využívania zdrojov; trvá na tom, že nástroje a opatrenia musia 

zabezpečiť skutočné príležitosti pre MSP ako kľúčové subjekty, ale aj pre podniky 

sociálneho hospodárstva a miestne orgány v obehovom hospodárstve a ich aktívnu účasť 

v ňom; zdôrazňuje, že tento rámec by mal zahŕňať konkrétne politiky v oblasti vytvárania 

udržateľných a miestnych pracovných miest, vyhnúť sa neprimeraným administratívnym 

požiadavkám a ostať dostupný pre domácnosti; 

7. žiada, aby balík týkajúci sa obehového hospodárstva zahŕňal ustanovenia o konkrétnych 

podporných opatreniach pre MSP, ako sú opatrenia na zvyšovanie povedomia, technická 

pomoc a poskytovanie prístupu k financovaniu, informáciám a zručnostiam; podporuje 

vykonávanie zeleného akčného plánu Komisie pre MSP a víta zriadenie Európskeho 

centra excelentnosti pre efektívne využívanie zdrojov na poskytovanie poradenstva 

a pomoci MSP, ktoré sa snažia zlepšiť svoju efektívnosť využívania zdrojov; 

8. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi súkromnými 

a verejnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti odpadu, a to aj v prípade, že na zber 

odpadov má monopol mestský alebo štátny subjekt; 

9. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby posilnili regulačný rámec pre rozšírenú 

zodpovednosť výrobcov a zvýšili transparentnosť pri implementácii programov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov; domnieva sa, že jasné vymedzenie pojmov a spoločná metóda 

výpočtu založená na podložených údajoch, ako aj minimálne požiadavky pre programy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú v tejto súvislosti kľúčové; zdôrazňuje, že je 

potrebné zlepšiť požiadavky na dizajn obalov s cieľom znížiť používanie materiálov 

a zlepšiť recykláciu; 

10. žiada, aby balík týkajúci sa obehového hospodárstva zahŕňal ustanovenia o zlepšení 

a posilnení vykonávania existujúcich právnych predpisov a zavedení politiky 

udržateľného nakladania s materiálmi na úrovni EÚ zahŕňajúcej všetky príslušné 

zainteresované strany, ktorá bude vychádzať z prístupu založeného na životnom cykle 

a ktorej cieľom bude environmentálne efektívne, udržateľné a zodpovedné používanie 

materiálov vo fáze získavania, návrhu, výroby, spotreby, údržby, spracovania 

a opätovného použitia odpadu, ako aj efektívne nahradenie nebezpečných látok 

a materiálov; pokiaľ ide o domácnosti, trvá na tom, že uvedené opatrenia nikdy nesmú 

prekročiť hranice hospodárskej prijateľnosti; 

11. zdôrazňuje, že výrobky z biologických materiálov a súvisiace služby musia mať 

v obehovom hospodárstve osobitné postavenie; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vzala do 

úvahy ciele stratégie pre biohospodárstvo z roku 20121; domnieva sa, že udržateľné drevo 

a materiály na báze dreva sa môžu používať ako náhrady za neobnoviteľné materiály 

v prvovýrobe, čím by sa posilnila udržateľnosť obehového hospodárstva v celom 

hodnotovom reťazci; 

12. pripomína potrebu zabezpečiť vysokú úroveň opatrení v oblasti ochrany zdravia 

                                                 
1 Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu (COM(2012)0060), (SWD(2012)0011), 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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a bezpečnosti pri práci podľa osobitných rizík, ktorým čelia pracovníci v niektorých 

z týchto odvetví; 

13. zdôrazňuje potenciál získavania užitočných materiálov z komunálneho odpadu pri 

opätovnom zužitkovaní odpadových materiálov a zníženia závislosti EÚ od dovozu 

surovín; vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu vykonávali právne predpisy týkajúce 

sa odpadu, najmä pokiaľ ide o prepravu odpadu a nebezpečného odpadu, a aby zlepšili 

vykonávanie inšpekcií a zabránili tak nezákonnej preprave odpadu; vyzýva Komisiu, aby 

odstránila akékoľvek medzery v nariadení o preprave odpadu; zdôrazňuje potrebu zvýšiť 

trhový dopyt po recyklovaných materiáloch podporovaním trhu s druhotnými surovinami, 

ako aj potrebu vytvoriť európsky trh s recyklovanými výrobkami; 

14. zdôrazňuje potenciál rozšíreného opätovného používania a opráv výrobkov, ako 

aj prípravy na ich opätovné používanie z hľadiska vytvárania kvalitných 

a udržateľných miestnych pracovných miest, úspor zdrojov a rozvoja úlohy sociálneho 

hospodárstva, podnikania a MSP vrátane sociálnych podnikov; žiada, aby nový balík 

týkajúci sa obehového hospodárstva zahŕňal ustanovenia, ktorými sa prostredníctvom 

kvantitatívnych cieľov podnieti opätovné používanie a príprava na opätovné použitie, 

zabezpečí prístup k toku odpadov prostredníctvom schválených stredísk pre opätovné 

použitie a podporí rozvoj a konsolidácia infraštruktúr a sietí pre opätovné používanie 

a opravy; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť lepšie normy pre dizajn výrobkov, aby 

bol spotrebný tovar trvanlivejší, ľahko rozobrateľný, modernizovateľný, opraviteľný 

a recyklovateľný; žiada Komisiu, aby poverila európske organizácie pre normalizáciu 

aktívnou spoluprácou so zástupcami MSP, spotrebiteľmi a organizáciami občianskej 

spoločnosti v záujme tohto cieľa; 

15. považuje za potrebné opatrenia na úrovni EÚ na boj proti plánovanému zastarávaniu; 

vyzýva Komisiu, aby zvážila napríklad možnosť predĺženia minimálnej zákonnej záručnej 

lehoty pre spotrebiteľské produkty a zavedenie ustanovení o opravách do príslušných 

právnych predpisov a aby od výrobcov, na ktorých sa vzťahujú príslušné smernice (o 

odpade, ekodizajne, OEEZ, batériách, právach spotrebiteľov), vyžadovala, aby bezplatne 

poskytovali relevantné a spoľahlivé informácie (napríklad o životnosti, nakladaní 

s výrobkom po dobe životnosti, recyklovateľnosti, demontáži a vplyvoch na životné 

prostredie) subjektom v oblasti opätovného použitia, obstarávateľom a spotrebiteľom 

s cieľom umožniť informované rozhodnutia pri kúpe, modernizáciách a opravách, 

opätovnom použití a recyklácii; 

16. vyzýva členské štáty, aby stimulovali opätovné použitie, opravy a dopyt po trvanlivých 

výrobkoch prostredníctvom nástrojov na strane dopytu, napríklad zavedením politiky 

nulovej DPH na opravu a predaj výrobkov z druhej ruky a posilnením kritérií zeleného 

verejného obstarávania v záujme nákupu výrobkov, ktoré efektívnejšie využívajú zdroje, 

sú hospodárnejšie a lepšie recyklovateľné; 

17. víta skutočnosť, že Komisia sa vo svojom oznámení zaoberá rôznymi špecifickými 

problémami spojenými s odpadom, napríklad predchádzaním vzniku odpadu, morským 

odpadom a plytvaním potravinami; poukazuje na priamy hospodársky vplyv, ktorý má 

plytvanie potravinami na podniky a spotrebiteľov, pretože v dôsledku vyhadzovania 

predajných či jedlých potravín vznikajú náklady spojené s odstraňovaním odpadu 
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a dochádza k ekonomickým stratám (v EÚ každý rok končí v odpade viac ako 

100 miliónov ton potravín); pripomína, že jedno euro vynaložené na boj proti plytvaniu 

potravinami by mohlo zabrániť vyhodeniu 250 kg potravín v hodnote 500 EUR; 

zdôrazňuje environmentálny a hospodársky potenciál recirkulácie živín medzi mestským 

a vidieckym prostredím a uzavretia cyklu medzi mestami a odvetvím poľnohospodárstva; 

naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci balíka týkajúceho sa obehového hospodárstva 

riešila otázky plytvania potravinami a recirkulácie živín ; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

režimy separovaného zberu pre potravinový a organický odpad (v prípade potreby vrátane 

podomového zberu) a aby uprednostňovala kompostovanie organického materiálu; 

18. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia a členské štáty presadzovali vytváranie programov 

priemyselnej symbiózy, ktoré podporujú súčinnosť v oblasti priemyslu, pokiaľ ide 

o opätovné použitie a recykláciu, a pomáhajú všetkým podnikom – najmä MSP – zistiť, 

ako ich energia, odpad a vedľajšie produkty môžu slúžiť ako zdroje pre ostatné podniky; 

poukazuje na podobné koncepty, ako je koncept „od kolísky ku kolíske“ či priemyselná 

ekológia; 

19. vyzýva materské výrobné a distribučné spoločnosti a tie členské štáty, ktoré otvorili svoje 

trhy pre výrobky týchto spoločností, aby za trhových podmienok zriadili zber a zberné 

miesta pre použité stroje a zariadenia tak, aby sa sekundárne suroviny získané recykláciou 

mohli za trhových podmienok priamo opätovne použiť; 

20. zdôrazňuje potrebu vytvoriť fiškálny rámec, ktorý bude v súlade so zásadou 

„znečisťovateľ platí“ a bude poskytovať správne signály pre investície v oblasti 

efektívneho využívania zdrojov, modernizácie výrobných procesov a výroby ľahšie 

opraviteľného tovaru s dlhšou životnosťou (napríklad nižšie dane na opravárenskú činnosť 

a vyššie dane na výrobky náročné na zdroje, nerecyklovateľné výrobky a výrobky na 

jedno použitie); vyzýva členské štáty, aby sa v rámci procesu európskeho semestra 

usilovali o pokrok v tejto oblasti1; vyzýva EÚ a členské štáty, aby postupne zrušili dotácie 

škodlivé pre životné prostredie a zaviedli primerané poplatky za činnosti, v rámci ktorých 

sa neefektívne využívajú zdroje, napríklad skládkovanie a spaľovanie využiteľného 

a recyklovateľného materiálu; 

21. zdôrazňuje, že efektívne využívanie zdrojov by mohlo podnikom EÚ pomôcť ťažiť 

z trhov v rýchlo rastúcich ekologických odvetviach, ale konštatuje, že v mnohých 

prípadoch nie sú riadne zabezpečené investície do inovatívnych podnikateľských 

modelov; vyzýva Komisiu, aby vytvorila vhodný politický základ pre obehové 

hospodárstvo; vyzýva Komisiu a Európsku investičnú banku, aby zabezpečili, že 

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) bude podporovať ciele efektívneho 

využívania zdrojov a energetickej účinnosti – vrátane zlepšenej energetickej účinnosti 

budov (a to aj v prípade sociálneho bývania) a rozvoja environmentálne udržateľných 

a inovatívnych MSP, začínajúcich podnikov a podnikateľov – a posilňovať poradenské 

služby zamerané na efektívne využívanie zdrojov; žiada, aby sa financovanie z Programu 

EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME), programu Horizont 2020 

a európskych štrukturálnych a investičných fondov zameriavalo viac na rozvoj 

udržateľných a inovatívnych riešení efektívne využívajúcich zdroje a nových obchodných 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, odporúčania pre jednotlivé krajiny na podporu procesu európskeho semestra, 

strana 6, http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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modelov (ako je lízing alebo systémy kombinujúce výrobky a služby) a zlepšovanie 

návrhov produktov a materiálovej účinnosti v rámci výkonnosti produktov a procesov; 

vyzýva Komisiu, aby prestala vynakladať finančné prostriedky EÚ na skládkovanie a aby 

sa s cieľom zabrániť plytvaniu cennými surovinami, vytváraniu efektu zablokovania 

a vzniku nadbytočnej kapacity zdržala podpory infraštruktúry na energetické 

zhodnocovanie odpadu a investovania do nej; 

22. zdôrazňuje, že hospodárstvo EÚ je otvorené, pričom dovoz aj vývoz funguje v rámci 

globálneho trhu; upozorňuje na potrebu riešiť globálnu otázku vyčerpávania zdrojov aj na 

medzinárodnej úrovni; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali prácu 

medzinárodného panelu pre zdroje v rámci Programu OSN pre životné prostredie 

(UNEP), ktorý skúma rozhodujúce svetové otázky týkajúce sa zdrojov pre svet 

a vypracúva praktické riešenia pre tvorcov politiky, priemysel a spoločnosť; 

23. vyzýva Komisiu, aby kládla väčší dôraz na potrebu rozvíjať príslušné odborné zručnosti, 

a poukazuje na to, že balík týkajúci sa obehového hospodárstva musí zahŕňať opatrenia 

a financovanie pre programy vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov 

a nezamestnaných; 

24. zdôrazňuje, že zvýšenie energetickej efektívnosti môže znížiť energetickú závislosť EÚ 

a energetickú chudobu, ktorá postihuje približne 125 miliónov európskych občanov; 

konštatuje, že je užitočné považovať energetickú efektívnosť za samostatný zdroj energie, 

ktorého rast výrazne prispieva k rozvoju priemyslu EÚ, tvorbe pracovných miest 

a znižovaniu výdavkov obyvateľov na energiu. 
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