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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo 
(2020/2077(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2020 s názvom Nový akčný plán pre 
obehové hospodárstvo: Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu 
(COM(2020)0098),

– so zreteľom na prvý akčný plán pre obehové hospodárstvo predstavený v roku 2015 
[oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ 
pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614)] a opatrenia prijaté v rámci tohto plánu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 s názvom Chemikálie – stratégia 
udržateľnosti1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o Európskej zelenej dohode2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o európskej stratégii pre plasty v 
obehovom hospodárstve3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní balíka predpisov o 
obehovom hospodárstve: možnosti riešenia rozhrania legislatívy o chemikáliách, 
výrobkoch a odpadoch4,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 31. mája 2018 o vykonávaní 
smernice o ekodizajne5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2019/904/EÚ z 5. júna 2019 o 
znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie6,

– so zreteľom na revíziu právnych predpisov EÚ o odpadoch, ktorá bola prijatá v roku 
2018: smernice (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o 
odpade7, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, 
ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov8, smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení 
smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov9, a smernicu (EÚ) 2018/849, ktorou sa mení 
smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0201.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
3 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 136.
4 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 146.
5 Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 192.
6 Ú. v. EÚ L 155, 12.6.2019, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
8 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
9 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
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a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o 
odpade z elektrických a elektronických zariadení10,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2017 o úlohe energetického 
zhodnocovania odpadu v obehovom hospodárstve (COM(2017)0034),

– so zreteľom na globálny výhľad v oblasti zdrojov na rok 2019, ktorý vypracoval 
Medzinárodný panel pre zdroje11,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre 
dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0000/2020),

A. keďže ak sa neobmedzíme vo využívaní zdrojov, svet bude spotrebúvať zdroje, akoby 
mal k dispozícii trikrát viac, než poskytuje Zem, a keďže obmedzenie nášho celkového 
využívania prírodných zdrojov a odpadov je hlavným cieľom obehového hospodárstva;

B. keďže viac ako 80 % vplyvu výrobkov na životné prostredie sa určuje vo fáze návrhu;

C. keďže podľa nedávnej štúdie spoločnosti Cambridge Econometrics má obehové 
hospodárstvo potenciál zvýšiť HDP EÚ do roku 2030 o ďalších 0,5 % a vytvoriť 
približne 700 000 nových pracovných príležitostí;

1. víta nový akčný plán Komisie pre obehové hospodárstvo; zdôrazňuje skutočnosť, že 
obehové hospodárstvo je kľúčom k zníženiu celkovej environmentálnej stopy európskej 
spotreby a výroby a k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody v oblasti klímy;

2. vyzdvihuje, že obehové hospodárstvo môže priniesť riešenia nových výziev, ktoré 
spôsobila a prehĺbila kríza COVID-19, znížením zraniteľnosti hodnotových reťazcov v 
EÚ a na celom svete;

3. domnieva sa, že obehové hospodárstvo je cestou pre EÚ a európske spoločnosti, aby si 
udržali konkurencieschopnosť na globálnom trhu; preto naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby usmernili investície do rozšírenia iniciatívy obehového hospodárstva; 
domnieva sa, že plán hospodárskej obnovy EÚ (Next Generation EU) by sa mal využiť 
na zavedenie iniciatív a infraštruktúry obehového hospodárstva;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla cieľ EÚ týkajúci sa zníženého využívania primárnych 
surovín;

5. zdôrazňuje možnosti spájať riešenia obehového hospodárstva a digitalizácie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vypracovali politiky na podporu nových udržateľných 

10 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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obchodných modelov založených na prístupe „produkt ako služba“;

6. vyzdvihuje potrebu pripraviť hospodárske stimuly pre inovácie v riešeniach obehového 
hospodárstva a vyzýva na ich podporu v novej priemyselnej stratégii pre Európu a v 
stratégii pre MSP; zdôrazňuje osobitnú úlohu, ktorú zohrávajú MSP (malé a stredné 
podniky) a začínajúce podniky v transformácii na obehové hospodárstvo;

Rámec udržateľnej produktovej politiky

7. vyzdvihuje, že udržateľné výrobky by sa na trhu EÚ mali stať normou a že nový 
udržateľný politický rámec produktov by sa mal sledovať znížené využívanie zdrojov, 
zachovanie hodnoty v hospodárstve, predchádzanie vzniku odpadu, tzv. dizajn z odpadu 
a prínosy pre spotrebiteľov;

8. dôrazne schvaľuje rozšírenie pôsobnosti smernice o ekodizajne tak, aby zahŕňala aj 
výrobky nesúvisiace s energiou a stanovila štandardy pre trvanlivosť, opätovnú 
použiteľnosť, opraviteľnosť, modernizovateľnosť, recyklovateľnosť a efektívnosť 
využívania zdrojov a energetickú efektívnosť, a vyzýva Komisiu, aby na tento účel v 
roku 2021 predložila návrh;

9. odporúča Komisii, aby navrhla ciele efektívneho využívania zdrojov a environmentálnej 
stopy pre každú kategóriu výrobkov a zaviedla ciele recyklovaného obsahu v 
jednotlivých výrobkoch pri súčasnom zaistení charakteristík a bezpečnosti príslušných 
výrobkov;

10. podporuje plán zavedenia digitálnych pasov výrobkov na pomoc podnikom a 
spotrebiteľom pri sledovaní vplyvu daného výrobku na životné prostredie v celom 
hodnotovom reťazci;

11. vyzdvihuje cieľ dosiahnuť cykly netoxických materiálov a opätovne zdôrazňuje 
stanoviská uvedené v uznesení s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti;

12. zdôrazňuje právo spotrebiteľa na presnejšie a správnejšie informácie o vplyve výrobkov 
a služieb na životné prostredie a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na 
odôvodňovanie tvrdenia o ekologickosti harmonizovanými spoľahlivými metódami 
výpočtu;

13. podporuje plánované iniciatívy na zvýšenie trvanlivosti a opraviteľnosti výrobkov v 
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva pri súčasnom posilnení práv 
spotrebiteľa; víta preto plánovanú iniciatívu „práva na opravu“;

14. zdôrazňuje, že treba posilniť vnútorný trh s udržateľnými výrobkami, a domnieva sa, že 
verejný sektor by mal ísť príkladom; podporuje stanovenie minimálnych povinných 
kritérií a cieľov pre zelené verejné obstarávanie;

15. zdôrazňuje potrebu podporovať recykláciu vysokej kvality a udržiavať čisté a 
udržateľné uzavreté reťazce materiálov;

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vývoj nových inovačných 
technológií, najmä hodnotnejšej recyklácie a digitálnych technológií ako blockchain, 
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ktoré môžu podporiť rozmach obehového hospodárstva vyhľadávaním, sledovaním a 
mapovaním zdrojov;

17. zdôrazňuje potrebu, aby sa pri určovaní noriem pre výrobky zohľadňoval ich životný 
cyklus a vplyv polotovarov, náhradných dielov a vedľajších produktov v celom 
hodnotovom reťazci; domnieva sa, že sa musia stanoviť otvoreným, transparentným a 
vedecky podloženým postupom pri zapojení príslušných zainteresovaných strán;

18. zdôrazňuje potrebu súdržnosti politík a vyzýva Komisiu, aby kriticky preskúmala platné 
politiky s cieľom zabezpečiť rovnosť podmienok pre obehové výrobné postupy a 
obchodné modely;

Hodnotové reťazce kľúčových produktov: elektronika a IKT

19. podporuje iniciatívu pre elektroniku v obehovom hospodárstve, ktorá bude riešiť 
nedostatky v oblasti trvácnosti, obehového dizajnu, prevencie vzniku odpadu a jeho 
zberu a recyklácie; požaduje harmonizáciu infraštruktúry na recykláciu odpadu z 
elektrického a elektronického vybavenia v EÚ;

Hodnotové reťazce kľúčových produktov: batérie a vozidlá

20. zdôrazňuje význam strategického prístupu k legislatívnemu rámcu pre batérie a vozidlá 
v kontexte transformácie na ekologickú mobilitu a politík pre kritické suroviny;

21. požaduje nový regulačný rámec pre batérie, ktorý zahŕňa ekodizajn, zdokonalený zber, 
opätovné použitie a recykláciu, zhodnocovanie hodnotných materiálov, informácie pre 
spotrebiteľov, environmentálne vplyvy počas životného cyklu a udržateľné získavanie 
zdrojov;

Hodnotové reťazce kľúčových produktov: obaly

22. opakovane zdôrazňuje cieľ opätovného používania a recyklácie všetkých obalov do 
roku 2030 ekonomicky prijateľným spôsobom a vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
predložila legislatívny návrh vrátane opatrení na zníženie nadmerného množstva obalov 
a podporu opätovného použitia;

23. zdôrazňuje zásadnú úlohu obalov v bezpečnosti výrobkov, najmä bezpečnosti potravín, 
a hygiene; žiada však priemysel, aby sa zaviazal znížiť množstvo vyrábaných obalov a 
aby vyvinul efektívnejšie obehové riešenia pre obaly, a podporuje iniciatívy, ako je 
aliancia pre plasty v obehovom hospodárstve;

Hodnotové reťazce kľúčových produktov: plasty

24. naliehavo vyzýva Komisiu, aby komplexne riešila mikroplasty, a to aj prijatím 
komplexného postupného vyraďovania zámerne pridávaných mikroplastov a novými 
opatreniami vrátane regulačných opatrení proti úniku plastov napríklad z textilu, 
pneumatík a plastových peliet; zdôrazňuje, že treba odstrániť rozpory vo vedeckých 
poznatkoch o mikroplastoch;

Hodnotové reťazce kľúčových produktov: textil
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25. zdôrazňuje význam novej komplexnej stratégie EÚ pre textil v záujme podpory 
udržateľnosti v textilnom priemysle EÚ a riešenia celej škály vplyvov na životné 
prostredie v celom hodnotovom reťazci;

26. víta uplatňovanie nového rámca pre produktovú politiku pre textil; okrem iného 
požaduje opatrenia proti strate mikrovláken;

Hodnotové reťazce kľúčových produktov: stavebníctvo a budovy

27. vyzýva Komisiu, aby do nadchádzajúcej vlny obnovy v plnej miere zapracovala zásady 
obehového hospodárstva;

Hodnotové reťazce kľúčových produktov: potraviny, voda a živiny

28. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na realizáciu cieľa, ktorým je znížiť plytvanie 
potravinami o polovicu do roku 2030;

29. zdôrazňuje dôležitú úlohu výrobkov z biologického materiálu vrátane lepšieho 
zhodnocovania biologického odpadu pri transformácii na uhlíkovo neutrálne obehové 
hospodárstvo;

30. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na uzavretie kolobehu živín v poľnohospodárstve 
a umožnila zvýšené používanie recyklovaného maštaľného hnoja a ďalších organických 
živín namiesto chemických hnojív pri súčasnom zohľadnení ochrany životného 
prostredia a ekosystémov;

Menej odpadu, vyššia hodnota

31. zdôrazňuje, že je dôležité uprednostniť prevenciu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva EÚ, a vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne záväzné ciele 
a ciele v oblasti znižovania odpadu s cieľom obmedziť tvorbu zvyškového odpadu;

32. domnieva sa, že medzi hlavné prekážky obehového hospodárstva patria nekonkurenčné 
ceny a nedostatok druhotných surovín; žiada Komisiu, aby posúdila opatrenia na 
zvýšenie konkurencieschopnosti druhotných surovín, ako sú hospodárske stimuly 
vrátane odmien za úspory CO2, daňové opatrenia, verejné obstarávanie a ďalšie 
uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

33. rozhodne podporuje ambíciu vytvoriť fungujúci trh EÚ s druhotnými surovinami a 
zdôrazňuje, že si to bude vyžadovať spoločné normy; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
kritérií pre stav konca odpadu pre kľúčové toky odpadov;

34. pripomína ciele EÚ v oblasti odpadov a zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva musia členské štáty v prvom rade upustiť od skládkovania 
odpadu;

Obehovosť pre ľudí, regióny a mestá

35. uznáva dôležitú úlohu regionálnej samosprávy a miestnych spoločenstiev v odpadovom 
hospodárstve; vyzýva Komisiu, aby podporila zriadenie centier obehového 
hospodárstva vo všetkých európskych regiónoch a miestnych spoločenstvách;
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Vedúca úloha na svetovej úrovni

36. podporuje ambíciu Komisie revidovať nariadenie o preprave odpadu s cieľom zastaviť 
vývoz problémov EÚ s odpadom do tretích krajín; žiada Komisiu, aby sa sústredila aj 
na finančné stimuly na obmedzenie vývozu odpadu;

37. vyzýva európskych výrobcov, aby prevzali zodpovednosť za predaj výrobkov v tretích 
krajinách, a navrhuje, aby sa priemyselné subjekty zaviazali k programom kompenzácie 
odpadu zavedením systémov separovaného zberu;

°

° °

38. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Do roku 2050 bude naša spotreba trikrát vyššia, než Zem poskytuje. Keďže naše prírodné 
zdroje sú obmedzené a klíma sa mení, treba zanechať súčasný spôsob spotreby získať –
 vyrobiť – vyhodiť, a zamerať sa na obehové hospodárstvo. Európa sa teraz zotavuje z 
bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej krízy a odhaľuje sa slabiny našich zdrojov a 
hodnotových reťazcov. Mali by sme stavať na dynamike a riešiť prekážky, ktoré bránia 
úspešným obehovým riešeniam.

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo (CEAP 2.0) je zakotvený v cieľoch v oblasti 
klímy schválených v zelenej dohode a Parížskej dohode. Kým prvý akčný plán pre obehové 
hospodárstvo z roku 2015 bol zameraný na recyklovateľnosť výrobkov, v druhom sa 
zdôrazňujú preventívne opatrenia, ktoré treba prijať najmä v oblasti prevencie vzniku odpadu 
a nakladania s ním. Inšpiráciou pre EÚ by mohla byť referenčná hodnota, ktorú holandská 
vláda stanovila pre zníženie využívania zdrojov o 50 % do roku 203012.

Obehové hospodárstvo nielenže výrazne zníži emisie CO2 v EÚ, ale zároveň podnieti 
hospodársky rast a vytvorí pracovné príležitosti, ktoré Európa na obnovu potrebuje. Z 
predpokladaných hodnôt vyplýva, že CEAP 2.0 by do roku 2030 mohol vytvoriť 700 000 
pracovných príležitostí v celej EÚ a rast HDP EÚ by sa zvýšil o 0,5 %13. Obehové 
hospodárstvo by mohlo podporiť ďalšiu digitalizáciu našej spoločnosti a rozšírenie 
plnohodnotného hospodárstva založeného na prenájme, pričom v akčnom pláne by výrobok 
ako služba (PaaS) bol jedným z kľúčových obchodných modelov.

Výrobou materiálov, ktoré denne používame, vzniká v súčasnosti 45 % emisií CO2. Na 
zásadnú premenu nášho hospodárstva na obehové hospodárstvo potrebujeme celostný prístup 
na základe príslušných posúdení s cieľom vedecky podloženej tvorby politík. Na to, aby bol 
akčný plán CEAP 2.0 úspešný, treba zabezpečiť zásady obehovosti a udržateľnosti vo 
všetkých častiach hodnotového reťazca. Zároveň je kľúčová inovácia, keďže model 
obehového hospodárstva spočíva na nových, často digitálnych technológiách.

Rámec pre udržateľnú produktovú politiku

Snahou akčného plánu CEAP 2.0 by mala byť snaha obrátiť krivku znižovania kvality (down-
cycling) nahor (upcycling). Musíme hľadať nové technológie, do ktorých sa bude investovať s 
cieľom zabezpečiť, aby kvalita recyklovaného výrobku bola rovnaká ako u výrobku z 
pôvodného materiálu.

V správe sa vyjadruje plná podpora cieľu Komisie, ktorým je sústrediť sa na environmentálnu 
stopu výrobkov, keďže 80 % vplyvu výrobkov na životné prostredie pochádza z fázy návrhu. 
Táto správa sa preto nezameriava len na ciele efektívneho využívania zdrojov podľa kategórie 
výrobkov, ale aj na zavedenie cieľov recyklovaného obsahu v jednotlivých výrobkoch pri 
súčasnom zabezpečení ich charakteristík a bezpečnosti na základe spoľahlivých metód 

12 Nederland Circulair in 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, s. 7. 
13 Výskumná služba Európskeho parlamentu, Circular Economy (Obehové hospodárstvo), 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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výpočtu.

V digitalizovanej spoločnosti požadujú spotrebitelia a výrobcovia aktuálne a presné 
informácie o udržateľnosti svojich výrobkov a ich zdrojov. Správa podporuje iniciatívy 
Komisie na prípravu digitálnych pasov pre výrobky. V posúdení vplyvov na životné 
prostredie by mali mať miesto aj náhradné diely, polotovary, recyklovateľnosť a vplyv 
výrobku počas životného cyklu.

Posilnenie postavenia spotrebiteľov a verejných obstarávateľov

V súčasnosti len 14 % HDP EÚ predstavuje kúpnu silu verejných orgánov. Komisia 
podporuje stanovenie minimálnych povinných kritérií a cieľov pre zelené verejné 
obstarávanie. V tom zmysle by Komisia a členské štáty mohli mať úlohu „štartujúceho 
zákazníka“. Ďalším kľúčovým prvkom je posilnenie práv spotrebiteľa prostredníctvom 
iniciatívy „právo na opravu“.

Obehovosť vo výrobnom procese

Obehový výrobný proces by mal byť ťažiskom priemyselnej stratégie EÚ a kľúčovým 
faktorom pri transformácii na konkurencieschopnú, klimaticky neutrálnu priemyselnú 
základňu. Materiály z udržateľných zdrojov majú obrovský potenciál a znamenajú podporu 
ďalšieho rozpracovania akčného plánu pre biohospodárstvo.

Obehové výrobné postupy budú do veľkej miery závisieť od vývoja nových technológií. 
Komisia a členské štáty musia investovať do inovačného vývoja s osobitným zameraním na 
zdokonalené technológie recyklácie a digitálne technológie s cieľom podporiť obehové 
hospodárstvo a umožniť monitorovanie zdrojov.

Konečný výrobok by nemal byť jediným stredobodom investícií, ale investície by mali byť 
smerované k polotovarom, keďže aj tie sú dôležité.

Kľúčové hodnotové reťazce výrobkov

Táto správa podporuje návrh Komisie na výber siedmich odvetví ako kľúčových hodnotových 
reťazcov v rámci CEAP 2.0, ktoré predstavuje elektronika a IKT, batérie a vozidlá, obaly, 
plasty, textilné výrobky, stavebníctvo a budovy, potraviny, voda a živiny. Tieto odvetvia majú 
obrovský potenciál a budú mať obrovský vplyv na vytvorenie plnohodnotného obehového 
hospodárstva.

Vnímame veľkú snahu MSP a priemyselných subjektov o transformáciu na obehové 
hospodárstvo, hoci mnohé z nich zápasia s administratívnymi či legislatívnymi prekážkami. 
Okrem toho súčasná pandémia hlboko zasiahla vybrané odvetvia. CEAP 2.0 bude cestou k 
rýchlej obnove a novému obdobiu hospodárskej prosperity.

Elektronika a IKT

CEAP 2.0 navrhuje zaviesť iniciatívu pre elektroniku v obehovom hospodárstve, ktorá 
pomôže presadiť dlhšiu životnosť výrobkov ich opätovnou použiteľnosťou, opraviteľnosťou a 
modernizovateľnosťou. V rozvoji obehového IKT bude mať kľúčovú úlohu správna realizácia 
recyklačnej infraštruktúry.



PR\1215528SK.docx 11/12 PE652.387v02-00

SK

Batérie a vozidlá

Táto správa so záujmom očakáva návrhy Komisie týkajúce sa smernice o batériách a smernice 
o infraštruktúre pre alternatívne palivá, najmä pokiaľ ide o aspekty ekodizajnu, lepšieho 
zberu, opätovného použitia a recyklácie, zhodnocovania cenných materiálov, informácií pre 
spotrebiteľov, vplyvov životného cyklu na životné prostredie a udržateľného získavania 
zdrojov. Treba zaviesť ekologickú mobilitu a politiky pre kritické suroviny.

Textil

Nová komplexná stratégia EÚ pre textil bude kľúčom k riešeniu environmentálnych a 
sociálnych vplyvov tohto odvetvia. Komisia by v rámci politiky udržateľných textilných 
výrobkov mala navrhnúť cielené opatrenia, a tak riešiť prítomnosť mikroplastov v textile, 
ktoré tvoria 1 – 35 % morského odpadu, ako aj harmonizované meracie a preventívne 
systémy na kontrolu zámerného uvoľňovania alebo úniku mikrovláken.

Plasty

Spolu s textilom, pneumatikami a peletami prinášajú plasty do životného prostredia najviac 
primárnych mikroplastov, pričom ešte väčší podiel tohto znečistenia pochádza z degradácie 
makroplastov uvoľňovaných do morského prostredia.

Obaly

Obal je základnou požiadavkou bezpečnosti a hygieny výrobkov, najmä v odvetví výroby 
potravín a nápojov. Vzhľadom na hierarchiu odpadového hospodárstva by sa však zameranie 
politiky malo presunúť na opätovné použitie obalov. Zároveň by balenie malo byť minimálne 
a zároveň zaručovať kvalitu a bezpečnosť výrobku. V tejto správe sa takisto vyzýva 
priemysel, aby sa zaviazal k 50 % redukcii všetkých obalov s výhľadom nahradenia plastov 
udržateľným a obnoviteľným alebo recyklovateľným materiálom do roku 2030.

Stavebníctvo a budovy

Stavebníctvo čelí dvom náročným otázkam, ktoré sú tu súčasne: rýchla urbanizácia a rast 
populácie povedú k stále väčšiemu počtu budov, pričom súčasné budovy naliehavo potrebujú 
renováciu a zlepšenie svojej energetickej účinnosti a využívania14. Komisia musí dať 
prednosť svojim legislatívnym návrhom v rámci vlny obnovy budov. Správa vyjadruje nádej, 
že Komisia vráti k najväčším tokom odpadov, pričom nezabudne na cenovú dostupnosť a 
reálnosť návrhu.

Potraviny, voda a živiny

Táto správa podporuje legislatívne iniciatívy na podporu opätovného využívania odpadových 
vôd v poľnohospodárskych postupoch. Opätovné využívanie vyčistených komunálnych 
odpadových vôd môže byť riešením nedostatku vody zabezpečením tejto regenerovanej vody 
na účely zavlažovania v poľnohospodárstve. Okrem toho by Komisia mala preskúmať aj 
uzavretie kolobehu živín v poľnohospodárstve a dosiahnutie cieľa znížiť plytvanie 

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, s. 2-3.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf
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potravinami do roku 2030 o polovicu.

Menej odpadu, vyššia hodnota

Na rok 2035 má Európa náročný termín na dosiahnutie cieľa v oblasti recyklácie, ktorým je 
65 % pre komunálny odpad a najviac 10 % pre skládkovanie. EÚ by mala stanoviť ciele 
prevencie vzniku odpadov a musí upustiť od skládkovania odpadu tam, kde existujú 
udržateľné alternatívne technológie pre nakladanie s odpadom.

Obehovosť pre ľudí, regióny a mestá

Pri prístupe zhora nadol sa obehovému hospodárstvu nebude dariť. Treba, aby miestne 
spoločenstvá a regionálne orgány boli na čele vykonávania CEAP 2.0. Komisia by však mala 
propagovať výmenu odporúčaných postupov v zbere odpadu a nových technológií jeho 
triedenia. 

Vedúca úloha na svetovej úrovni 

V čase koncipovania tejto správy existujú aj ďalšie legislatívne návrhy, ktoré pri zavádzaní 
CEAP 2.0 budú mať kľúčovú úlohu. V prvom rade treba implementovať najnovšie zmeny 
Bazilejského dohovoru týkajúce sa obchodu s odpadom z plastov. Po druhé sa v správe 
podporuje ambícia Komisie revidovať nariadenie o preprave odpadu, v ktorom sa zvažuje 
obmedziť prepravu odpadu. Komisia by mala zvážiť finančné stimuly na zastavenie vývozu. 
V tejto správe sa navrhuje aj nová myšlienka pre priemysel, aby sa zaviazal k programom 
kompenzácie odpadu s cieľom zabezpečiť tok druhotných surovín


