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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. Súhlasí s iniciatívou Komisie vyjadrenou v zelenej knihe o akcii Spoločenstva v oblasti 
nakladania s biologickým odpadom.

2. konštatuje, že biologický odpad predstavuje vyše 30 % pevného komunálneho odpadu; 
zastáva názor, že lepšie nakladanie s týmto odpadom prispeje k udržateľnému využívaniu 
zdrojov a k dosahovaniu cieľov v oblasti recyklovania a energie z obnoviteľných zdrojov;

3. je presvedčený, že nakladanie s biologickým odpadom by malo byť súčasťou 
udržateľného cyklu nakladania s odpadom v záujme rozumného využívania 
a zachovávania zdrojov a zmierňovania dôsledkov na životné prostredie;

4. pripomína, že nakladanie s týmto odpadom sa musí uskutočňovať podľa hierarchie metód 
všeobecného nakladania s odpadom: prevencia, recyklovanie, iné druhy zhodnocovania 
odpadu, okrem iného na energetické účely, a ako posledná možnosť skládkovanie (článok 
5 smernice 1999/31/ES);

5. zastáva názor, že optimálne rozhodnutie o spôsobe spracovania by sa malo prijímať iba 
po preverení príslušných miestnych pomerov (štruktúra osídlenia, štruktúra biologického 
odpadu, jestvujúce zariadenia atď.);  

6. zdôrazňuje, že pri zhodnocovaní biologického odpadu na energetické účely treba brať 
ohľad na energetickú účinnosť a udržateľnosť rozvoja a že tieto výrobky sa musia preto 
používať čo najúčinnejšie; 

7. zdôrazňuje, že nakladanie s biologickým odpadom podľa hierarchie nakladania 
s odpadom stanovenej v smernici 2008/98/ES zahŕňa predchádzanie vzniku odpadov, 
recyklovanie, kompostovanie a energetické zhodnocovanie;

8. nazdáva sa, že mechanicko-biologické nakladanie s odpadom je účinným spôsobom, ako 
predchádzať vyvážaniu veľkého množstva odpadu podliehajúceho hnilobe na skládky 
a použiť ho namiesto toho na kompostovanie, anaeróbnu digesciu a energetické 
zhodnotenie;

9. vyzdvihuje nutnosť považovať biologický odpad bez škodlivín za vzácny prírodný zdroj 
na výrobu kvalitného kompostu; 

10. zastáva názor, že budúcnosť poľnohospodárstva závisí tiež od ochrany a obnovenia 
úrodnosti pôdy; konštatuje, že využívanie kvalitného kompostu v poľnohospodárstve 
môže prispieť k zachovaniu produktivity pôdy, k zvyšovaniu kapacity zadržiavania vody 
v pôde, ako aj kapacity viazania uhlíka a k obmedzeniu využívania chemických hnojív; 
zdôrazňuje úlohu členských štátov pri zaručení využívania kvalitného kompostu, pokiaľ 
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ide o poľnohospodársku pôdu;

11. zdôrazňuje potrebu jasne vymedziť kvalitatívne normy úpravy biologického odpadu 
a kvality kompostu, aby sa vyhlo postupnému znečisťovaniu pôdy; žiada Komisiu, aby 
zvážila predloženie legislatívnych návrhov, ktorými by sa stanovili kvalitatívne kritériá 
pre kompost a digestát a ktoré by vychádzali z podmienky separovaného zberu odpadu;

12. poukazuje na to, že plyny, ktoré pri kompostovaní unikajú zo skladovaných látok, sa 
zrejme dajú len ťažko kontrolovať, čo môže vážne ohroziť životné prostredie 
a atmosféru; treba poukázať na to, že k správnemu kompostovaniu predovšetkým 
komunálneho biologického odpadu patrí aj ochrana podzemných vôd pred výluhom 
z kompostovaného materiálu;

13. nazdáva sa, že zásada znečisťovateľ platí by mala platiť ako základ pre náhradu 
dodatočných nákladov zo znečistenia, aby negatívne externality hnojenia biologickým 
odpadom neznášalo poľnohospodárstvo; 

14. zdôrazňuje, že separovaný zber odpadu je veľmi dôležitý na zabezpečenie súladu so 
smernicou o odpade (smernica 1999/31/ES, odôvodnenie 17), poskytovanie kvalitných 
surovín na recyklovanie biologického odpadu a zlepšovanie účinnosti energetického 
zhodnocovania; žiada Komisiu, aby podporovala členské štáty pri zavádzaní systémov 
separovania odpadu a prijala záväzné a ambiciózne ciele týkajúce sa recyklovania 
takéhoto odpadu; 

15. za dôležitú podmienku považuje to, že spaľovanie biologického odpadu sa môže stať 
možnou alternatívou v hierarchii úpravy odpadu, ak sa spojí s energetickým 
zhodnotením.

16. zastáva názor, že biologický odpad predstavuje vzácny obnoviteľný zdroj na výrobu 
elektrickej energie a plynných palív pre dopravu, ako aj na dodávky do plynárenských 
sietí, a to vďaka čisteniu bioplynu, ktorý pri ňom vzniká (najmä metánu – 50 až 75 % –
a oxidu uhličitého) a premene bioplynu na biometán; vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala 
a podporila možnosti využívania biologického odpadu na výrobu bioplynu;

17. zastáva názor, že pomocou regulácie na úrovni Spoločenstva sa musia vytvoriť stimuly 
na umožnenie dodávok bioplynu do plynovodov;

18. je si vedomý rozdielov, ktoré existujú medzi rôznymi vnútroštátnymi legislatívnymi 
opatreniami i rozdielnymi systémami nakladania s odpadom v jednotlivých členských 
štátoch, ako aj skutočnosti, že skládkovanie naďalej predstavuje najrozšírenejší spôsob 
likvidácie pevného komunálneho odpadu v Európskej únii; žiada Komisiu, aby ešte 
prísnejšie dozerala na dodržiavanie a uplatňovanie predpisov o skládkovaní v celej Únii a 
aby zvážila potrebu v čo najkratšom čase predložiť legislatívny návrh o biologicky 
rozložiteľnom odpade, aby sa okrem iného predchádzalo vyvážaniu biologického odpadu 
na skládky; vyzýva členské štáty, aby posilnili svoju spoluprácu s cieľom vymieňať si 
osvedčené postupy týkajúce sa nakladania s biologickým odpadom;

19. požaduje, aby široká verejnosť bola viac informovaná o komplexnosti odpadového 
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reťazca, čo zahŕňa aj informovanie o správnom separovaní odpadu a jeho úprave; žiada 
Komisiu a členské štáty, aby na verejnosti a najmä na školách podporovali výchovné 
programy presadzujúce udržateľné nakladanie s pevným komunálnym odpadom a aby tak 
zvyšovali povedomie občanov o výhodách separovaného zberu; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti významnú úlohu miest, obcí a komunálnych podnikov pri poradenstve 
a poskytovaní informácií občanom v oblasti predchádzania vzniku odpadov;

20. vyzýva Komisiu, aby preverila, v ktorých obchodných oblastiach je pre biologický odpad 
najvyššia energetická účinnosť;

21. berie na vedomie skutočnosť, že recyklovanie odpadu v západne Európe naberá na 
intenzite, zatiaľ čo štáty strednej a východnej Európy recyklujú iba v malej miere; vyzýva 
preto Komisiu, aby podporovala ekologickú politiku v oblasti nakladania s odpadom 
s cieľom zvýšiť mieru recyklovania.
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