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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 zavedenú hierarchiu nakladania s odpadom, stanovenú v smernici o odpadoch, 
v ktorej sa skládkovanie považuje za najhoršie riešenie; zdôrazňuje, že biologický odpad 
sa musí najskôr zredukovať, potom separovane zozbierať a recyklovať, podľa možnosti
najmä zhodnocovaním energie z odpadu, a kompostovaním;

2. poukazuje na skutočnosť, že biologický odpad predstavuje významnú časť odpadu (aj v 
mestských oblastiach) a že v súčasnosti existuje v mnohých členských štátoch obrovský 
nevyužitý potenciál, ktorým je použitie biologického odpadu ako kompostu 
prostredníctvom separovaného zberu, ale aj na získavanie energie a materiálov z odpadu 
všeobecne, čím by sa znížilo odvážanie odpadu na skládky;

3. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže opätovné využitie biologického odpadu vo forme kompostu 
zohrávať v boji proti zmene klímy, degradácii a erózii pôdy; vyzýva členské štáty, aby 
problematiku kompostovania odpadu začlenili do svojich vnútroštátnych právnych 
predpisov, a naliehavo ich vyzýva, aby si vymieňali skúsenosti z najlepších postupov; 
zdôrazňuje, že je nutné zlepšiť nakladanie s biologickým odpadom a zosúladiť 
kvalitatívne normy v súvislosti s kompostom, aby sa podporil rozvoj európskeho trhu s 
kompostom;

4. zdôrazňuje, že je potrebné znížiť ukladanie biologického odpadu v skládkach, a v 
súvislosti s tým pripomína, že biologický odpad môže prispieť k splneniu cieľa EÚ 
vyrábať do roku 2020 aspoň 20 % energie z obnoviteľných zdrojov a cieľa stanoveného v 
smernici EÚ o kvalite palív; pripomína, že smernica o obnoviteľných zdrojoch energie 
podporuje využívanie všetkých druhov biomasy (vrátane biologického odpadu na 
energetické účely) ako obnoviteľného zdroja energie a že biopalivá získané z odpadu majú 
v rámci cieľa, ktorým je 10-percentný podiel obnoviteľných energií v doprave, 
dvojnásobnú hodnotu; preto vyzýva členské štáty, aby posúdili otázku energetického 
zhodnocovania biologicky rozložiteľných súčastí odpadu vo svojich vnútroštátnych 
legislatívach ako súčasť integrovanej politiky v oblasti hierarchie nakladania s odpadom a 
nalieha na ne, aby sa podelili o skúsenosti z najlepších postupov;

5. vyzýva členské štáty, aby navrhli, ako môže energia z biologického odpadu vrátane 
anaeróbnej digescie v prípade bioplynu a progresívnej výroby biopalív prispieť k 
využívaniu potenciálu existujúcich zdrojov biomasy, pričom zohľadnia špecifické 
geografické a klimatické podmienky vo svojich krajinách;

6. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť informovanosť a súhlas verejnosti, pokiaľ ide o 
separovaný zber biologického odpadu, recykláciu a energetické zhodnocovanie, a to 
najmä prostredníctvom médií a vzdelávacích kampaní;

7. uznáva, že je potrebné, aby členské štáty vytvorili konzistentný a stabilný právny rámec, 
ktorý podporí budovanie zariadení na kompostovanie a energetické zhodnocovanie 
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(biologického) odpadu;

8. zdôrazňuje, že vzhľadom na dosiahnutie cieľov na rôznych úrovniach (boj proti 
globálnemu otepľovaniu, degradácii a erózii pôdy, dosiahnutie cieľov v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie) poskytuje spájanie kompostovania a fermentácie 
triedeného biologického odpadu nepochybné výhody a malo by sa podporovať, ak je 
realizovateľné;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v mnohých členských štátoch je už vytvorená určitá 
infraštruktúra, sú však potrebné finančné stimuly na vytvorenie potenciálnych trhov s 
kompostom a digestátom, bioenergiou a biopalivami získanými z biologického odpadu;

10. berie na vedomie nutnosť dodržiavať normy stanovené v smernici o spaľovaní odpadov a 
vyzýva regionálne a miestne orgány, aby využívali existujúce decentralizované 
zariadenia na diaľkové vykurovanie a chladenie a aby čerpali prostriedky zo 
štrukturálnych fondov na financovanie zariadení vyrábajúcich energiu z odpadu, 
zariadení na kompostovanie a zariadení na energetické zhodnocovanie biologického 
odpadu, aby bolo možné znížiť množstvo odpadu odvážaného na skládky;

11. domnieva sa, že drviče kuchynského odpadu napojené na komunálne kanalizačné siete 
predstavujú možnosť, ako znížiť množstvo odpadu odvážaného na skládky a vyrábať 
bioplyn z biologického odpadu;

12. pripomína, že zariadenia na výrobu energie z odpadu a iné zariadenia na energetické 
zhodnocovanie biologického odpadu využívajú rovnaké podmienky prístupu k 
elektrickým rozvodným sieťam a plynovodom ako iné zdroje obnoviteľnej energie;

13. zdôrazňuje prínos pre životné prostredie, ktoré predstavuje výroba pohonných hmôt z 
biologického odpadu; preto žiada, aby sa výroba biopalív z biologického odpadu 
zohľadnila pri plnení cieľov recyklovania; žiada, aby sa vymedzenie biologického 
odpadu uvedené v rámcovej smernici o odpadoch zosúladilo s vymedzením v smernici o 
obnoviteľných zdrojoch energie;

14. zdôrazňuje, že v záujme podpory inovácie a tvorby pracovných miest v tejto oblasti je 
dôležité ponechať otvorený priestor pre všetky technické možnosti nakladania s 
biologickým odpadom;

15. vyzýva Komisiu, aby vo svojom hodnotení vplyvu navrhla zdokonalený systém 
nakladania s biologickým odpadom, pokiaľ ide o recyklovanie separovane zbieraného 
biologického odpadu, využívanie kompostovania pre poľnohospodárstvo a na ekologické 
účely, možnosti mechanického/biologického spracovania a využitie biologického odpadu 
ako zdroja na výrobu energie; domnieva sa, že z tohto hodnotenia vplyvu by mala 
vychádzať príprava nového právneho rámca Európskej únie, ktorý sa bude týkať 
biologicky rozložiteľného odpadu;

16. zdôrazňuje, že treba posúdiť celú škálu biologicky rozložiteľného odpadu s cieľom 
podporiť výrobu kompostu a zhodnocovanie všetkých druhov odpadu; pripomína, že do 
biologicky rozložiteľného odpadu patrí nielen biologický odpad, ale aj splaškový kal a 
časť kuchynského odpadu, ktorú možno fermentovať (použitý alebo netriedený papier a 
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kartóny, niektoré textílie atď.);

17. zdôrazňuje, že separovaný zber biologického odpadu alebo iné systémy nakladania s 
biologickým odpadom, ktoré maximálne zvyšujú obnovu zdrojov, by sa mali začleniť do 
rámca Európskej únie, a vyzýva členské štáty, aby zvážili vytvorenie osobitných 
systémov zberu biologického odpadu; domnieva sa, že na rozšírenie takéhoto 
separovaného zberu a iných systémov nakladania s biologickým odpadom, ktoré 
maximálne zvyšujú obnovu zdrojov, sú potrebné finančné stimuly;

18. pripomína, že budúci právny rámec Európskej únie by mnohým členským štátom 
poskytol právne usmernenie a objasnenie a podnietil by ich, aby investovali do oblasti 
nakladania s biologickým odpadom;

19. vyzýva Komisiu, aby sa ďalej venovala výskumu metód spracovania biologického odpadu 
s cieľom lepšie vyčísliť prínosy v súvislosti s pôdou, energetickým zhodnocovaním a 
vplyvom na životné prostredie.
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