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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. podporuje iniciativu Komise prosazovanou v její zelené knize ohledně potřeby kroků na 
úrovni Společenství v oblasti nakládání s biologickým odpadem;

2. konstatuje, že biologický odpad představuje více než 30 % tuhého komunálního odpadu; 
zastává názor, že lepší nakládání s tímto odpadem přispěje k udržitelnému využívání 
zdrojů a k dosažení cílů v oblasti recyklace a obnovitelných energií;

3. zastává názor, že nakládání s biologickým odpadem musí být součástí udržitelného cyklu 
při nakládání s odpady, tak aby se docílilo racionálního využívání a zachování zdrojů a 
snižování dopadů na životní prostředí;

4. připomíná, že s tímto odpadem je třeba nakládat podle následující obecné hierarchie 
metod nakládání s odpady: prevence, recyklování, další způsoby využití, mimo jiné pro 
energetické účely, a jako poslední možnost ukládání na skládku (článek 5 směrnice 
1999/31/ES);

5. domnívá se, že optimálního rozhodnutí ve prospěch určitého způsobu zpracování by mělo 
být dosaženo pouze při současném posouzení daných místních poměrů (struktura 
osídlení, struktura biologického odpadu, stávající zařízení atd.);  

6. zdůrazňuje, že při recyklování biologického odpadu s cílem získat energii je třeba se 
soustředit na energetickou účinnost a udržitelný rozvoj, a že tyto produkty proto musí být 
především využívány co nejefektivnějším způsobem;   

7. zdůrazňuje, že nakládání s biologickým odpadem podle hierarchie způsobů nakládání s 
odpadem, jež je uvedena ve směrnici 2008/98/ES, zahrnuje předcházení vzniku odpadu, 
recyklování, kompostování a energetického využití;

8. domnívá se, že mechanicko-biologické zpracování odpadu je účinnou možností, jak se 
vyhnout ukládání významného množství rozložitelného odpadu na skládku, a namísto 
toho jej využít ke kompostování, anaerobní digesci a energetickým účelům;

9. trvá na tom, že biologický odpad bez obsahu škodlivých látek je třeba považovat za 
vzácný přírodní zdroj pro výrobu kvalitního kompostu; 

10. připomíná, že budoucnost zemědělství závisí rovněž na udržování a obnovování 
úrodnosti půdy; upozorňuje, že používání kvalitního kompostu v zemědělství může 
přispět k zachování úrodnosti půd, ke zvýšení jejich schopnosti zadržovat vodu a ukládat 
uhlík k omezení nutnosti používat chemická hnojiva; zdůrazňuje úlohu členských států, 
pokud jde o zajištění využívání kvalitního kompostu pro zemědělskou půdu;  
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11. zdůrazňuje, že je nezbytné jasně definovat normy kvality v oblasti zpracování 
biologického odpadu a kvality kompostu s cílem zamezit postupnému znečisťování půd; 
žádá Komisi, aby prozkoumala řešení spočívající v předložení legislativních návrhů 
stanovících kvalitativní kritéria pro kompost a digestát, která by byla založena na 
předběžné podmínce tříděného sběru;  

12. upozorňuje na to, že plyny vznikající při kompostování z uskladněných látek lze jen 
obtížně kontrolovat, což může představovat závažné nebezpečí pro životní prostředí a 
atmosféru; je třeba poukázat na to, že k řádnému kompostování konkrétně v případě 
biologického komunálního odpadu patří také ochrana podzemních vod před průsakovou 
vodou z kompostované masy;

13. je toho názoru, že zásada „znečišťovatel platí“ by měla být základem pro hrazení 
dodatečných nákladů vzniklých v důsledku nánosu znečišťujících látek, tak aby na 
negativní vnější důsledky používání biologického odpadu nedoplácelo zemědělství; 

14. potvrzuje, že tříděný sběr odpadu má zásadní význam pro plnění směrnice o skládkování 
(směrnice 1999/31/ES, bod odůvodnění 17), pro poskytování kvalitního materiálu pro 
recyklování biologického odpadu a pro zvyšování účinnosti rekuperace energie; vybízí 
Komisi, aby podporovala členské státy při zavádění systémů na třídění odpadu a aby 
stanovila závazné a ambiciózní cíle pro recyklování tohoto odpadu; 

15. domnívá se, že základní podmínkou pro to, aby se spalování biologického odpadu stalo 
možnou alternativou v rámci nakládání s odpady, je, že bude kombinováno s výrobou 
energie;

16. má za to, že biologický odpad představuje cenný obnovitelný zdroj pro výrobu elektřiny a 
biopaliv v dopravě i pro zásobování plynařské sítě, a to prostřednictvím čištění bioplynu 
z odpadu (především metan (50 – 70%) a oxid uhličitý) a jeho přeměny na biometan; 
vyzývá Komisi, aby provedla rozbor možností využívání biologického odpadu k výrobě 
bioplynu a aby tuto možnost prosazovala;

17. je toho názoru, že prostřednictvím pravidel na úrovni Společenství je třeba vytvořit 
pobídky pro to, aby bylo umožněno vedení bioplynu v přepravní soustavě pro zemní 
plyn;

18. bere na vědomí rozdílnost vnitrostátních legislativních opatření a systémů nakládání s 
odpady v jednotlivých členských státech a skutečnost, že uložení na skládku je nadále 
nejpoužívanější metodou likvidace pevného komunálního odpadu v Evropské unii; žádá 
Komisi, aby energičtěji usilovala o to, aby byly předpisy o ukládání odpadu dodržovány a 
uplatňovány v celém Společenství, a aby prostudovala, zda je nutné co nejrychleji 
předložit legislativní návrh o biologickém odpadu s cílem pokusit se zabránit tomu, aby 
byly biologické odpady ukládány na skládky; vyzývá členské státy, aby navzájem více 
spolupracovaly při výměně osvědčených postupů v oblasti zpracovávání biologického 
odpadu;

19. požaduje, aby byla veřejnost více informována o komplexnosti odpadního řetězce, což 
zahrnuje i zvýšení povědomí o správném třídění odpadu a nakládání s odpady; vyzývá 
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Komisi a členské státy, aby podporovaly vzdělávací akce pro širokou veřejnost, zejména 
ve školách, na podporu udržitelného nakládání s pevným komunálním odpadem a aby 
zvýšila povědomí občanů o výhodách tříděného sběru; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam, který mají města, obce a komunální podniky pro poradenství a poskytování 
informací občanům, pokud jde o předcházení vzniku odpadů;

20. vyzývá Komisi, aby prověřila, jaké způsoby nakládání s biologickým odpadem vykazují 
nejvyšší energetickou účinnost;

21. bere na vědomí skutečnost, že míra recyklace odpadu v západní Evropě roste, zatímco 
země střední a východní Evropy zatím vykazují velmi nízkou míru recyklace; žádá proto 
Komisi, aby podporovala ekologickou politiku v oblasti zpracování odpadu s cílem podíl 
recyklace zvýšit.
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