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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. připomíná zavedenou hierarchii způsobů nakládání s odpadem uvedenou v rámcové 
směrnici o odpadech, podle níž je skládkování považováno za nejhorší alternativu; 
zdůrazňuje, že v první řadě je nutné snížit množství biologického odpadu, dále je nutné 
sbírat jej odděleně a recyklovat, zejména případným získáváním energie 
a kompostováním;

2. konstatuje, že biologický odpad tvoří významnou část odpadu, a to i městského odpadu, 
a že mnoho členských států v současnosti nevyužívá obrovský potenciál, jejž skýtá 
využívání biologického odpadu jako kompostu, je-li sbírán odděleně, ale i získávání 
energie a materiálů z odpadu obecně, s cílem snížit množství odpadu ukládaného na 
skládkách;

3. zdůrazňuje úlohu, kterou může sehrávat opětovně použitý biologický odpad v podobě 
kompostu v boji proti degradaci a erozi půdy v důsledku změny klimatu; vyzývá členské 
státy, aby kompostování zakotvily ve svých vnitrostátních právních předpisech, 
a naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly osvědčené postupy; zdůrazňuje, že lepší nakládání 
s biologickým odpadem a harmonizace norem jakosti kompostu jsou nezbytné k podnícení 
rozvoje evropského trhu s kompostem;

4. zdůrazňuje, že je třeba snížit množství biologického odpadu ukládaného na skládky; 
konstatuje v této souvislosti, že biologický odpad může přispět k dosažení cíle EU, kterým 
je nejméně 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020, a také cíle 
stanoveného směrnicí EU o jakosti pohonných hmot; připomíná, že směrnice o energiích 
z obnovitelných zdrojů podporuje využívání všech druhů biomasy, včetně biologického 
odpadu, jako obnovitelných zdrojů energie a že biopaliva získaná z odpadu mají 
s ohledem na plnění cíle, kterým je 10% podíl obnovitelných zdrojů energie v dopravě, 
dvojnásobnou hodnotu; vyzývá proto členské státy, aby zvážily, zda nezačlenit získávání 
energie z biologicky rozložitelných částí odpadu jako součást integrované politiky 
v oblasti hierarchie způsobů nakládání s odpadem do vnitrostátních právních předpisů, 
a naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly informace o osvědčených postupech;

5. vyzývá členské státy, aby nastínily, jak se může v jejich zemi energie získaná 
z biologického odpadu, mj. prostřednictvím anaerobní digesce pro výrobu bioplynu 
a produkce biopaliv nejnovější generace, podílet na využívání možností stávajících zdrojů 
biomasy, zváží-li se místní geografické a klimatické podmínky;

6. upozorňuje na to, že je důležité zvýšit povědomí veřejnosti o odděleném sběru 
biologického odpadu, recyklaci a získávání energie a přispět k tomu, aby je veřejnost lépe 
přijímala, a to konkrétně prostřednictvím sdělovacích prostředků a vzdělávacích kampaní;

7. uvědomuje si, že je potřeba, aby členské státy vytvořily jednotný a pevný právní rámec, 
který by podporoval výstavbu zařízení na kompostování a získávání energie 
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z (biologického) odpadu;

8. zdůrazňuje, že s ohledem na dosažení cílů na různých úrovních (boj proti oteplování 
klimatu, degradaci a erozi půdy; dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie) je 
bezpochyby výhodná kombinace kompostování a fermentace odděleně sbíraného 
biologického odpadu, je-li možná, a měla by se podporovat;

9. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha členských státech je určitá infrastruktura již 
připravena, je však zapotřebí finančních pobídek, aby se vytvořily a zavedly potenciální 
trhy s kompostem, digestátem, bioenergií a biopalivy získanými z biologického odpadu;

10. bere na vědomí nutnost dodržovat normy stanovené směrnicí o spalování odpadů 
a vyzývá regionální a místní orgány, aby využívaly stávající decentralizovaná zařízení 
pro dálkové vytápění a chlazení a strukturální fondy pro získávání prostředků na 
financování zařízení vyrábějící energii z odpadu a zařízení na kompostování a získávání 
energie z biologického odpadu, aby mohly snížit množství odpadu ukládaného na 
skládkách;

11. domnívá se, že drtiče kuchyňského odpadu napojené na komunální kanalizační systémy 
představují možnost, jak snížit množství biologického odpadu ukládaného na skládkách 
a jak z biologického odpadu získávat bioplyn;

12. konstatuje, že spalovny odpadu a jiná zařízení vyrábějící energii z biologického odpadu 
mají stejně výhodné podmínky, pokud jde o přístup k elektrickým rozvodným sítím 
a plynovodům, jako je tomu v případě jiných zdrojů obnovitelné energie;

13. zdůrazňuje, že výroba pohonných hmot z biologického odpadu znamená přínos z hlediska 
životního prostředí; žádá proto, aby biopaliva vyrobená z biologického odpadu byla 
zohledněna v rámci cílů v oblasti recyklace; žádá, aby definice biologického odpadu 
uvedená v rámcové směrnici o odpadech byla sladěna s definicí ve směrnici o energiích 
z obnovitelných zdrojů;

14. zdůrazňuje, že je nutné ponechávat prostor pro veškerá další technická řešení v oblasti 
nakládání s biologickým odpadem, aby se v této oblasti podpořila inovace a vytváření 
pracovních příležitostí;

15. vyzývá Komisi, aby ve svém posouzení dopadu navrhla dokonalejší systém pro nakládání 
s biologickým odpadem, pokud jde o recyklaci odděleně sbíraného biologického odpadu, 
využívání kompostování za účelem zemědělského a ekologického přínosu, možnosti 
mechanického/biologického zpracování a využívání biologického odpadu jako zdroje pro 
výrobu energie; domnívá se, že z tohoto posouzení dopadu by se mělo vycházet při 
vypracovávání nového právního rámce Evropské unie, který upraví problematiku 
biologicky rozložitelného odpadu;

16. zdůrazňuje, že je třeba posoudit celou škálu biologicky rozložitelného odpadu s cílem 
podpořit produkci kompostu a získávání energie ze všech druhů odpadu; poukazuje na to, 
že biologicky rozložitelný odpad zahrnuje nejen biologický odpad, ale i kal z čistíren a tu 
část odpadu z domácností, kterou lze fermentovat (zašpiněný či netříděný papír a kartóny, 
určité textilie atd.);



AD\809195CS.doc 5/6 PE430.833v02-00

CS

17. zdůrazňuje, že oddělený sběr biologického odpadu nebo jiné systémy pro nakládání 
s biologickým odpadem, které maximálně zvýší využití zdrojů, by měly být začleněny do 
rámce Evropské unie, a vyzývá členské státy, aby zvážily zavedení zvláštních systémů 
sběru biologického odpadu; domnívá se, že jsou nutné finanční pobídky, má-li se rozšířit 
oddělený sběr a jiné systémy pro nakládání s biologickým odpadem, které maximálně 
zvýší využití zdrojů;

18. konstatuje, že budoucí rámec Evropské unie by mnoha členským státům poskytl pokyny 
právního charakteru i zajistil právní jistotu a povzbudil je k tomu, aby investovaly do 
oblasti nakládání s biologickým odpadem;

19. vyzývá Komisi, aby se více věnovala výzkumu metod na zpracování biologického 
odpadu, a dosáhla tak toho, že přínosy pro půdu, využívání energie a vliv na životní 
prostředí budou lépe vyčísleny.
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