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NORMALIZOVANÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY A VÝZNAM
INTEGROVANÉHO HODNOTENIA TECHNOLÓGIÍ
Miroslav RUSKO
NORMALIZED TOOLS OF ENVIRONMENTAL POLICY AND THE IMPORTANCE OF
INTEGRATED TECHNOLOGY ASSESSMENT
Abstrakt
Akceptovanie environmentálnych kritérií a aplikácia požadovaných parametrov a prvkov pri vývoji, výrobe a prevádzkovaní
technológií, procese vývoja a výroby výrobkov, je pravdepodobne jediná cesta k tomu, aby technológie prestali produkovať
environmentálne problémy. Pri výbere technológie by sa mali zohľadňovať viaceré požiadavky, najmä technologické,
ekonomické, environmentálne a sociálne.
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Abstract
Acceptance of environmental criteria and application of required environmental parameters and elements in develop,
manufacture and operation of technologies, process of development and manufacturing of products is usually the only way to
make technology cease to produce environmental problems. The selection of technology should take into account several
requirements, in particular, technological, economic, environmental and social.
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Úvod
V poslednom období v oblasti presadzovania politiky životného prostredia došlo k významnému rozšíreniu uplatňovania
spektra proenvironmentálne orientovaných dobrovoľných prístupov. Prejavujú sa tendencie zvyšovania diverzity nástrojov,
založených v nemalej miere na dobrovoľných proenvironmentálne orientovaných aktivitách výrobcov a rastúcom
environmentálnom uvedomení všetkých zainteresovaných. Viaceré postupy boli postupne štandardizované. Súčasne s ich
praktickým rozširovaním začal prebiehať ich výskum, zameraný nielen na skúmanie teoretických aspektov, ale aj
zovšeobecňovanie praktických skúseností získaných z jednotlivých štúdií.
Vzájomné pôsobenie ľudí a ich životného prostredia je veľmi mnohostranné. rozvojom vedy a techniky sa stáva stále
obtiažnejšou úlohou predpoveď dôsledkov ľudských činností na životné prostredie. Zatiaľ najkomplexnejšie hodnotenie
životného prostredia na Zemi bolo výsledkom projektu Millennium Ecosystem Assessment („Hodnotenie ekosystémov na
prelome tisícročí“), na ktorom sa podieľalo asi 1400 expertov z celého sveta. [23] Jeho výsledkom bolo publikovanie
mnohých štúdií zameraných na biodiverzitu, dezertifikáciu, priemysel a pod. a súhrnná správa „Ekosystémy a ľudský
blahobyt“. Tá konštatuje, že ľudia zmenili za posledných 50 rokov ekosystémy na Zemi viac než kedykoľvek v dejinách
ľudstva a že zvýšenie životnej úrovne ľudí prebehlo za cenu poškodenia 60 % globálnych ekosystémov. Správa ďalej
uvádza, že poškodzovanie ekosystémov predstavuje prekážku pre zníženie chudoby pre dosiahnutie potravinovej
bezpečnosti. [22] Zložky životného prostredia sú znehodnocované významnou mierou priemyslom, ktorý je producentom
širokej škály škodlivín od toxických látok až po inertné odpady. Prevažujú najmä bodové zdroje znečistenia všetkých
veľkostí a typov [15].
1. Technológie a životné prostredie
Udržateľný rozvoj znamená zabezpečenie súčasných potrieb obyvateľov bez obmedzenia možnosti budúcich generácií
uspokojovať ich vlastné potreby. Na dosiahnutie udržateľného rozvoja je preto potrebné čiastočne zmeniť technológie,
postupy a návyky nielen na strane výroby, ale aj na strane spotreby. [24] Z hľadiska udržateľného rozvoja je v dlhodobej
perspektíve nevyhnutný aj postupný prechod od využívania neobnoviteľných zdrojov energie k využívaniu obnoviteľných
zdrojov energie. Prevádzka technológií má vždy vplyv na prostredie. Ide o to, do akej miery je tento vplyv negatívny na
prostredie, resp. aká je spoločensky a environmentálne akceptovateľná úroveň negatívneho vplyvu na prostredie. [25]
Vplyv technológií na prostredie môžeme vyjadriť faktormi, ktoré sa delia na základné skupiny [2]:

technologické faktory – slúžia na opis technologického postupu,

ekonomické faktory – zahŕňajú podstatné investičné a prevádzkové náklady hlavných a pomocných procesov
a ďalšie ekonomicko-organizačné hľadiská,

environmentálne faktory – zahŕňajú podstatné interakcie hodnoteného procesu so životným prostredím,

sociálne faktory – predstavujú pokus integrovať do rozhodovacieho procesu aj sociálne účinky technologického
procesu.
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1.1 Environmentálne vhodné technológie - EST
Oproti minulosti, keď dochádzalo z hľadiska kontaminácie prostredia k lokálnym problémom, súčasný rozsah primárnej
a sekundárnej kontaminácie spôsobuje veľkoplošné až globálne environmentálne problémy [7]. Na ich riešenie sa
v súčasnosti požadujú prístupy kompatibilné s udržateľným rozvojom spoločnosti, ktoré by mali byť zamerané na vznik,
podporu a transfer EST (Environmentally Sound Technology – environmentálne vhodná technológia). Technologická
premena musí byť označená ako rozsiahly a komplexný proces s cieľom, aby sa vyhla vytváraniu a zachovávaniu závislosti
na dodávateľovi ak má prispievať k udržateľnému a spravodlivému rozvoju. Konečným výsledkom pre adresáta musí byť
schopnosť používať, replikovať, zlepšovať a možno aj znovu predať technológiu. Technologická premena je viac ako len
presun vysoko technického zariadenia z rozvinutého do rozvojového sveta alebo v rámci rozvojového sveta. Navyše,
zahrňuje oveľa viac než len zariadenie a iné takzvané „ hard „ technológie, pretože tiež obsahuje celkový systém a jeho
čiastočné komponenty vrátane know-how, tovaru a služieb, zariadení, a organizačných a manažérskych postupov. Tak je
potom premena technológie súborom procesov zahrňujúcich všetky dimenzie pôvodu, toku a pochopenia know-how,
skúseností.
Ak sa máme vyhnúť presunu neadekvátnych, neobhájiteľných a nebezpečných technológií, príjemca technológie by mal byť
schopný identifikovať a zvoliť si také technológie, ktoré sú vhodné pre jeho aktuálne potreby, okolnosti a kapacity. Preto,
kľúčovým prvkom tohto širšieho pohľadu na prevod technológie je voľba. Neexistuje jediná stratégia pre úspešný prevod,
ktorá by bola vhodná pre všetky situácie. Vhodná situácia nastane, keď si príjemca technológie zvolí technológiu, ktorá
aspoň minimálne spĺňa podmienky definície „environmentálna“. EST sú technológie, ktoré majú potenciál pre významne
zlepšený environmentálny prístup.
Vplyv nových technológií je viditeľný na nových výrobkoch, strojoch, nástrojoch, materiáloch a službách. Medzi úžitky
z nových technológií patrí vyššia produktivita, životná úroveň, viac voľného času a väčšie množstvo rozmanitých výrobkov.
Úžitky plynúce z technológií sú konfrontované s problémami súvisiacimi s technologickým rozvojom, ako sú napríklad
dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia a vody, nedostatok energií. Často je poukazované na potrebu podporovať taký
prístup, ktorý vyhľadáva úžitky plynúce z technológií a súčasne potlačuje ich nežiaduce vedľajšie účinky [21].
Technický rozvoj je len malou súčasťou celkového rozvoja, na ktorý pôsobí celý rad ďalších faktorov. Vnímaví manažéri
musia nielen reagovať na sociálne tlaky, ale je potrebné, aby tiež predvídali politické sily a zákony, ktoré môžu byť prijaté
a zaoberali sa nimi. [34] V skutočnosti nie je ľahkou záležitosťou toto zvládnuť. Je tiež potrebné si uvedomiť, že firma, ktorá
je dlhodobo environmentálne orientovaná, by nemala byť prijatím nových legislatívnych pravidiel konkurenčne
znevýhodnená. Znamenalo by to legislatívne tvrdý prístup k riešeniu problémov znečistenia životného prostredia.
Nedodržiavanie technologickej disciplíny, absencia permanentnej kontroly a údržby technologického procesu, môžu aj
najlepšiu EST, pri posudzovaní jej vplyvu na životné prostredie, degradovať na nevyhovujúcu z hľadiska jej prevádzkovania
[11].
Environmental Sound Technologies (EST) chránia životné prostredie, sú menej znečisťujúce, používajú zdroje obhájiteľným
spôsobom, recyklujú viac zo svojho odpadu a produktov, a starajú sa o všetky zvyšné odpady environmentálne
akceptovateľnejším spôsobom ako technológie, ktoré nahrádzajú. Bolo by ešte viacej prijateľné, keby príjemca technológie
zašiel dokonca ďalej a vybral si „udržateľnú technológiu“, t.j. technológiu, ktorá nemá len vlastnosti environmentálne
vhodnej, ale aj ekonomicky životaschopnej a spoločensky akceptovateľnej. Takéto technológie prispievajú k trom pilierom
udržateľného rozvoja.
1.2 Havarijné nebezpečenstvá prevádzkovateľa rizikovej technológie - SEVESO
Závažné havárie v podnikoch chemického a petrochemického priemyslu v 70-tych a začiatkom 80-tych rokov (Seveso,
Bhópal, Mexiko City, Cubatao) viedli EÚ k prijatiu Smernice Rady č. 82/501/EHS o veľkých havarijných nebezpečenstvách
určitých priemyselných činností, označovaná ako “Smernica Seveso”. Smernica bola jedným z prvých pokusov EÚ prijať
jednotné postupy, ktoré by umožňovali identifikovať a kategorizovať podniky vykonávajúce činnosti, ktoré je možné označiť
termínom “nebezpečné (rizikové)”. Zároveň s prijatím tejto smernice sa začali v jednotlivých členských štátoch EÚ budovať
komplexné systémy pre hodnotenie rizík závažných havárií v jednotlivých priemyselných odvetviach. V roku 1992 sa začala
významne angažovať v tejto oblasti aj Európska hospodárska komisia Organizácie spojených národov (EHK OSN), ktorá v
marci v tom istom roku prijala “Dohovor o vplyvoch priemyselných havárií presahujúcich štátne hranice” (tzv. “Helsinský
dohovor”). EÚ reagovala na nové medzinárodné aktivity v tejto oblasti v roku 1996 novelizáciou Smernice Seveso novou
Smernicou Rady č. 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (tzv. Smernica
Seveso II). Smernica nadobudla účinnosť 3. februára 1997.
EÚ ako celok pristúpila k Helsinskému dohovoru až v roku 1998, na základe Rozhodnutia Rady č. 98/685/ES, avšak s
určitými výhradami, ktoré sa týkali zosúladenia prahových množstiev nebezpečných látok so Smernicou Seveso II.
Okrem uvedených smerníc a dohovorov platia v EÚ ešte ďalšie dohovory, akým je napríklad aj Dohovor Medzinárodnej
organizácie práce (MOP) č. 174 o prevencii veľkých priemyselných nehôd.
Smernica Seveso II, ako vyplýva z jej názvu a obsahu, je zameraná predovšetkým na prevenciu a pripravenosť podnikov s
prítomnosťou vybraných nebezpečných látok na závažnú haváriu, teda na vytvorenie technických, administratívnych a
organizačných predpokladov na rozpoznanie a rýchlu a efektívnu likvidáciu, resp. obmedzenie následkov závažných havárií.
Smernica však ustanovuje na splnenie vyššie uvádzaných cieľov určité povinnosti prevádzkovateľa rizikovej technológie,
medzi ktoré patria aj nasledovné povinnosti :

systematického hodnotenia rizík závažnej havárie a

vypracovania bezpečnostnej správy, obsahujúcej analýzu rizík a ich riadenie.
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Metodiky v oblasti hodnotenia nebezpečenstiev a rizík

Indukčné metódy („ex ante“) umožňujú predvídať možnú poruchu zariadení v prevádzkovom súbore, pričom
analýza rizika poukazuje na okolnosti, ktoré by mohli poruchy zapríčiniť; pomáhajú vyhodnotiť počet a následky
porúch a prijať vhodné preventívne opatrenia.

Dedukčné metódy („ex post“) analyzujú výsledné nehody a hľadajú udalosti a súvislosti, ktoré ich zapríčinili.1
1.3 Environmentálne bezpečné technológie - EBT
Kapitola 34 Agendy 21 pre environmentálne bezpečné technológie (EBT) definuje environmentálne bezpečné technológie
ako také, ktoré ochraňujú životné prostredie, menej znečisťujú, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, viac zo
svojho odpadu a výrobkov recyklujú a manipulujú so zostávajúcim odpadom akceptovateľnejším spôsobom, než
technológie, ktoré nahradzujú. Environmentálne bezpečné technológie v kontexte znečistenia sú procesné a výrobné
technológie, ktoré tvoria menší alebo netvoria žiadny odpad, aby predišli znečisteniu. Pokrývajú tiež technológie “konca
potrubia” na spracovanie znečistenia po tom, ako bolo vytvorené. Environmentálne bezpečné technológie nie sú iba
individuálne technológie, ale celé systémy, ktoré zahrňujú know-how, postupy, tovary a služby a zariadenia, rovnako ako aj
organizačné a manažérske postupy”.

1.4 Environmentálne technológie a Akčný plán pre environmentálne technológie / ETAP
Environmentálne technológie (ET) v ETAP sú také, ktoré zahrňujú všetky technológie, ktorých použitie je menej škodlivé
pre životné prostredie, než relevantné alternatívy [17].
Vláda SR dňa 21. decembra 2005 schválila uznesením č. 1046/2005 dokument Postupnosť (Roadmap) implementácie
Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR. 2V súlade s týmto uznesením bol pracovný materiál v
stanovenom termíne odstúpený Európskej komisii. Schválený materiál obsahuje celkom 12 úloh a je kompromisom medzi
záujmami zainteresovaných rezortov. V úlohách sú stanovené možnosti podpory environmentálnych technológií
v podmienkach Slovenskej republiky. Pri jednotlivých úlohách je stručne charakterizovaný existujúci stav v danej oblasti,
návrh opatrenia, merateľný ukazovateľ pokroku a kontakt na zodpovedný rezort, prípadne inštitúciu. Návrhy opatrení sú
zásadne limitované nedostatkom rozpočtových prostriedkov. Ohraničenosť na vlastné rozpočtové prostriedky dotknutých
rezortov bola jednou z podmienok priechodnosti materiálu.
Z požiadaviek Európskej komisie vyplýva pravidelne dvojročné prehodnocovanie implementácie ETAP na národných
úrovniach, ako aj aktualizácia na ďalšie obdobie. V tomto kontexte bol preto vypracovaný návrh Aktualizácie postupnosti
(Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR, 3 ktorý vláda SR schválila
uznesením č. 19 z 9. januára 2008. Aktualizovaný materiál obsahuje okrem všeobecnej úvodnej časti dve hlavné kapitoly:
• vyhodnotenie plnenia opatrení za roky 2006 a 2007
• aktualizáciu postupnosti implementácie ETAP na ďalšie obdobie rokov 2007 a 2008
Na podporu environmentálnych technológií v Slovenskej republike bolo tento krát vymedzených 11 úloh. V stručnom
prehľade opatrení aktualizácie implementácie ETAP v SR sú uvedené informácie o stručnej charakteristike jednotlivých
opatrení, merateľný ukazovateľ pokroku a kontakt na zodpovedný rezort, alebo inštitúciu 4. Následne Slovenská agentúra
životného prostredia, CEM Trnava v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a predmetnými
organizáciami, pripravila v zmysle uznesenia vlády č. 19/2008 zo dňa 9. januára 2008 Vyhodnotenie plnenia aktivít
súvisiacich s aktualizáciou postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP)
v SR. 5 Uvedený dokument obsahuje vyhodnotenie plnenia 11 úloh, stanovených v Aktualizácii postupnosti (Roadmap)
implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR.
1.5 Najlepšie dostupné technológie - BAT v rámci integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania (IPKZ)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) podľa zákona č.
39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia,
vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú
celkovú úroveň ochrany životného prostredia.
1

KANDRÁČ, J. - SKARBA, D., 2000: Metodický postup na hodnotenie rizík nebezpečných prevádzok a štúdia o podnikoch v Slovenskej
republike. - RISK CONSULT, Bratislava, 63 s.
Postupnosť (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR. [on-line] Available on - URL:
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEM/ETAP/uznesenie10462005.doc
3
Aktualizácie postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR [on-line] Available on URL: http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEM/ETAP/uznesenie192008.doc
4
Prehľad opatrení aktualizácie implementácie ETAP v SR. [on-line] Available on - URL:
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEM/ETAP/Prehlad_opatreni_aktualizacie_ETAP.doc
5
Vyhodnotenie plnenia aktivít súvisiacich s aktualizáciou postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne
technológie (ETAP) v SR. [on-line] Available on - URL:
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEM/ETAP/Vyhodnotenie_ETAP_2009.doc
2
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Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, okrem iného upravuje práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
životného prostredia, postupy v procese integrovaného povoľovania, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, sankcie za porušenie povinností.
Zákon č. 39/2013 Z. z. vymedzil okrem iného medzi základnými pojmami:

nová technika je technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by pri ďalšom komerčnom rozšírení mohla poskytnúť
vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany životného prostredia a
vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky;

najlepšia dostupná technika (BAT – Best Available Techniques) je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja
činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z
hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke s cieľom prevencie, a
ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom

technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná,
prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej,

dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom
odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez
ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná
prevádzkovateľovi,

najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného
prostredia ako celku.
Výsledok formálnej výmeny informácií má formu referenčných dokumentov BAT (BAT Reference Documents – BREFs)
a je postupne zverejňovaný pre všetky sledované činnosti, ktorá prináležia do režimu IPPC. Niektoré činnosti nie sú
charakteristické len pre jedno priemyselné odvetvie (napr. chladiace systémy) - potom sa hovorí o medzisektorových BAT,
ktoré sú zhromažďované v tzv. horizontálnych/ prierezových BREFs. Súčasťou systému musí byť spätná väzba o zavádzaní
a dopadoch IPPC, vývoji environmentálneho profilu podnikov a dopadoch ich činnosti na životné prostredie. Priemyselným
podnikom podliehajúcim do pôsobnosti IPPC vyplývajú zo smernice IPPC pomerne rozsiahle povinnosti informovať
verejnosť o dopadoch svojej činnosti na životné prostredie. Informácie musia byť verejne prístupné a okrem základných
údajov o podniku zahŕňajú informácie o emisiách a ďalších dopadoch činnosti na životné prostredie.
Vykonávacím predpisom k uvedenému zákonu je vyhláška MŽP SR č. 183/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.6
Na medzinárodnej úrovni je v súčasnosti integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania upravená smernicou EPaR č.
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) 7, ktorá
nahrádza smernicu 2008/1/ES o IPKZ a nariadením EPaR (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a
prenosov znečisťujúcich látok 8, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (E-PRTR).
Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v
existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia
a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.
2. Výber a zavedenie technológií
Výber a zavedenie technológie závisí od veľkého množstva faktorov. Pri zavádzaní technológií do prevádzkových
podmienok sú okrem technických faktorov, veľmi dôležité sociálne a ekonomické faktory, ktoré závisia od konkrétnej
situácie. Z tohto pohľadu je environmentálne vhodná technológia (Environmental Sound Technologies - EST) taká
technológia, ktorá nie je iba prijateľná z hľadiska ochrany životného prostredia, ale taktiež ekonomicky realizovateľná
a sociálne akceptovateľná. Uplatnenie takýchto technológii prispieva k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Premena technológie sa neuskutočňuje vo vákuu. Hodnotenie pôsobenia danej technológie závisí na širokom rozsahu
faktorov, spôsobujúcich to, že identifikácia environmentálnej alebo inak vhodnej technológie je dosť zložitá. Napríklad,
technológia, ktorá je označená ako environmentálna v danom priestorovom, kultúrnom, ekonomickom prostredí alebo vo
svojom životnom cykle, sa nemusí takto objaviť v iných podmienkach.
Hodnotenie jej prevádzkovania môže byť značne ovplyvnené dostupnosťou podporujúcej infraštruktúry
a prístupom odborníkov potrebných na jej manažovanie, udržiavanie a monitorovanie. Navyše, technológia, ktorá sa
kvalifikuje ako environmentálne vhodná v jednom časovom bode, sa nemusí kvalifikovať v inom. Kritéria fungovania, na
základe ktorých sa dosiahli príslušné výsledky sa môžu zmeniť na základe novej informácie alebo zmeny hodnôt alebo
postojov.
V roku 2001 zahájila Göteborgská Európska rada stratégiu EÚ pre udržateľný rozvoj. Vytýčila ambiciózne ciele a volala po
zjednocujúcejšom prístupe k tvorbe politiky, v ktorom môžu byť dosahované naraz ekonomické, sociálne a environmentálne
ciele. Preto doplnila Lisabonskú stratégiu na dosiahnutie toho, aby EÚ bola najkonkurencieschopnejšia a najdynamickejšia
ekonomika vo svete, založená na vedomostiach, umožňujúca trvalo udržateľný ekonomický rast s viac a lepšími pracovnými
6

Vyhláška MŽP SR č. 183/2013 Z. z [on-line] Available on - URL: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/183-2013-z-z.p-35218.pdf
Smernica EPaR č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. [on-line] Available on - URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010L0075:20110106:SK:PDF
8
Nariadenie EPaR (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok [on-line] Available on URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0166:20090807:SK:PDF
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príležitosťami a väčšou sociálnou súdržnosťou. Tiež podčiarkla, že trvalo udržateľný rast vyžaduje globálne riešenia, čím
podporila snahy EÚ prijať medzinárodne vedúcu rolu pri podpore globálneho ekonomického a sociálneho rozvoja pri
zachovaní ochrany životného prostredia. V roku 2002 bola na Barcelonskej Európskej rade uznaná strategická dôležitosť
investícií do výskumu a vývoja (research and development - R&D) pre lisabonskú stratégiu a trvalo udržateľný rozvoj. Bolo
tiež dohodnuté, že celkové výdavky na výskum a vývoj v EÚ by sa mali zvýšiť a dosiahnuť do roku 2010 3% hrubého
domáceho produktu (HDP). Investovanie do výskumu zo súkromných aj verejných zdrojov je životne dôležité pre
ekonomiku EÚ, vrátane eko-priemyslu. V októbri 2003 na Európskej rade bol uznaný potenciál technológie vytvárať
synergie medzi ochranou životného prostredia a ekonomickým rastom [17]. Environmentálne technológie sú k tomu kľúčom.
Zahŕňajú technológie a postupy na zvládnutie znečistenia (napr. kontrola znečistenia ovzdušia, manažment odpadu), výrobky
a služby, ktoré menej znečisťujú a menej intenzívne využívajú zdroje a spôsoby účinnejšieho hospodárenia so zdrojmi (napr.
zásobovanie vodou, technológie šetriace energiu). Takto definované, prenikajú všetkými ekonomickými aktivitami a
sektormi, kde často znižujú náklady a zlepšujú konkurencieschopnosť tým, že znižujú spotrebu energie a zdrojov, a tak
tvoria menej emisií a menej odpadu. Tieto potenciálne prínosy môžu byť veľmi dôležité tiež pre rozvojové krajiny. S
pomocou dostatočného prenosu technológií je možné poskytnúť týmto krajinám primerané riešenia na zladenie ich túžby po
silnom ekonomickom raste s potrebou urobiť to bez zvyšovania zaťaženia miestneho alebo globálneho životného prostredia.
Globálny hospodársky útlm treba považovať za príležitosť pre transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku. V tomto smere je
potrebné, aby nebolo nezanedbané financovanie výskumu a vývoja eko-inovácií. Základom pre zelenú transformáciu
ekonomiky v EÚ je zmena vzorcov spotrebiteľského správania sa Európanov. Problémom v Európe je absorbčná trhu.
Podporovať dopyt po zelených produktoch preto nie je len otázkou peňazí, ale skôr regulácií a štandardizácie. Rizikový
kapitál hrá kľúčovú rolu ako hnacia sila čistých technológií a jeho objem ako v USA, tak i v EÚ narastá. Z tohto pohľadu je
potrebné, aby vlády členských krajín vytvorili takú sústavu, ktorá bude stimulovať investície a podporí cezhraničné
obchodovanie s rizikovým kapitálom. Pre zelené technológie sú dôležité verejno-súkromné partnerstvá zvlášť v Európe,
pretože je v povahe starého kontinentu podstupovať na trhu menšie riziko, než aké podstupuje priemerný americký investor.
2.1 Porovnania s najlepšími dostupnými technológiami v procese posudzovania vplyvov vybraných stavieb, zariadení
a činností na životné prostredie - EIA
Proces posudzovania vplyvov vybraných stavieb, zariadení a činností na životné prostredie (Environmental Impact
Assesment, ďalej len "EIA") sa v hospodársky vyspelých krajinách uplatňuje už viac ako 30 rokov. V SR je právna úprava v
podobe zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nadobudol účinnosť 1. marca 2006.
Začiatkom procesu posudzovania pre všetky navrhované činnosti podľa tohto zákona je predloženie zámeru príslušnému
orgánu. Zámer má podať prvú oficiálnu informáciu o navrhovanej činnosti a jej vplyvoch. Konkrétne spracovanie zámeru
bude vždy závisieť od štádia prípravy a od druhu navrhovanej činnosti, musí však vyjadrovať podstatné prvky navrhovanej
činnosti s jej predpokladanými vplyvmi na životné prostredie. Dôležitým predpokladom pre objektívne posudzovanie je
vypracovanie zámeru vo variantoch. Rozlišuje sa tzv. nulový variant, t.j. stav, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila a
variant navrhovanej činnosti, teda variantnosť riešenia z hľadiska technického, lokalizačného a pod. Od vypracovania
variantného riešenia príslušný orgán upustí na základe žiadosti navrhovateľa len v prípade, ak nie je k dispozícií iná lokalita,
alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia.
Vypracovanie odborného posudku je predposlednou fázou celého procesu posudzovania navrhovanej činnosti. Odborný
posudok slúži príslušnému orgánu ako jeden z hlavných odborných podkladov pre vypracovanie záverečného stanoviska.
Vypracováva ho pritom odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na
životné prostredie určená príslušným orgánom. Posudok musí vždy obsahovať aj návrh záverečného stanoviska. Spracovateľ
odborného posudku zhodnotí predloženú dokumentáciu z celého procesu posudzovania z hľadiska jej úplnosti a obsahu
pričom prihliada i na určený rozsah hodnotenia. Ak usúdi, že niektoré údaje sú neúplné, alebo chýbajú môže si vyžiadať od
navrhovateľa doplňujúce informácie. Povinnosťou navrhovateľa je poskytnúť spracovateľovi posudku všetky požadované
informácie, ktoré má k dispozícií.
Posudzuje sa obdobie prípravy a uskutočňovania navrhovanej činnosti a, ak to odôvodňuje povaha navrhovanej činnosti, aj
obdobie jej likvidácie, sanácie a rekultivácie, a to najmä z hľadiska

únosného zaťaženia územia,

dôsledkov bežnej činnosti a možných havárií,

kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s uvážením ich nezvratnosti,

prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie, použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií a

porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.
Vyhodnotením celého procesu posudzovania je záverečné stanovisko. Platnosť záverečného stanoviska zákon obmedzuje na
3 roky od jeho vydania, možno ho však predĺžiť o ďalšie 2 roky a to i opakovane, pokiaľ sa preukáže, že nedošlo k
podstatným zmenám v navrhovanej činnosti alebo v dotknutom území.
Záverečné stanovisko, ako výsledok procesu posudzovania, nemá záväznosť rozhodnutia vydávaného v správnom konaní a je
pre povoľujúci orgán len jedným z podkladov, hoci z hľadiska ochrany životného prostredia mimoriadne dôležitým.
Povoľujúci orgán totiž nemôže bez záverečného stanoviska z procesu posudzovania vydať rozhodnutie o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov. Aj keď záverečné stanovisko nie je pre povoľujúci orgán záväzné, musí naň prihliadať a
zohľadniť návrh odporúčaných opatrení.
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3. Hodnotenie technológií
Pri výbere technológie je potrebné identifikovať špecifické environmentálne požiadavky. Tieto požiadavky sa v jednotlivých
krajinách často odlišujú. Rozdielne podmienky vedú k rozdielnemu dôrazu pri regulovaní environmentálnych vplyvov [19].
Výber a zavedenie technológie závisí od veľkého množstva faktorov. Identifikácia environmentálne vhodnej alebo inak
prijateľnej technológie
môže byť niekedy problematická [4]. Napríklad technológia, ktorá je hodnotená ako
environmentálne vhodná v danej lokalite, kultúre, ekonomickej situácii alebo období jej životného cyklu, nemusí byť taká
v inej. Jej výkon môže byť významne ovplyvňovaný dostupnosťou podpornej infraštruktúry a prístupom k potrebným
odborným znalostiam o jej riadení, udržiavaní a monitoringu [9].
Technický prielom môže vyvolať oveľa žiadanejšie alternatívy. Preto je životne dôležité, že prijímatelia a užívatelia
technológií sú schopní si zvoliť možnosť, ktorá vyhovie ich špecifickým potrebám a kapacitám tak, aby zostala
environmentálne vhodnou v mieste prevádzky počas svojho životného cyklu. Je samozrejme potrebné, aby technológia bola
ekonomicky životaschopnou a spoločensky akceptovateľnou a tým obhájiteľnou.
V súčasnosti sa nachádzame v období, kedy každá naša činnosť rozhoduje o ďalšom vývoji Zeme a celkovej kvalite života
nasledujúcich generácií. Zvýšenú pozornosť si vyžadujú predovšetkým nové technológie, prichádzajúce na trh. Z tohto
dôvodu sa zrodila myšlienka podporovania rozvoja tzv. environmentálnych technológií, ktoré sú definované ako „všetky
technológie, ktorých použitie je menej škodlivé pre životné prostredie ako využívanie relevantných alternatívnych
technológií“.
Tieto technológie zahŕňajú:

koncové technológie na znižovanie znečisťovania (napr. znižovanie znečisťovania ovzdušia, odpadové
hospodárstvo)

výrobky a služby, ktoré menej zaťažujú životné prostredie a menej intenzívne využívajú prírodné zdroje (napr.
palivové články)

spôsoby efektívnejšieho využívania zdrojov (napr. zásobovanie vodou, technológie, ktoré šetria energiu)
3.1 Životný cyklus technológií a špecifikácia environmentálnych požiadaviek
Akceptovanie environmentálnych kritérií a aplikácia požadovaných parametrov a prvkov pri vývoji, výrobe a prevádzkovaní
technológií, procese vývoja (ekodizajn) a výroby výrobkov, je pravdepodobne jediná cesta k tomu, aby technológie prestali
produkovať environmentálne problémy, ktoré musia byť potom riešené ex post pod tlakom následkov škôd, ktoré zapríčinili
v prostredí vrátane oblasti zdravia ľudí. Pri hodnotení životného cyklu technologického zariadenia je potrebné posudzovať
environmentálne súvislosti vo fáze [5]:

vývoja,

výstavby,

prevádzky alebo využívania a to oddelene pri:
o bežnej prevádzke,
o potenciálnej havárii alebo porušení technologickej disciplíny,

ukončenia technickej, morálnej alebo ekonomickej životnosti.
Špecifikácia environmentálnych požiadaviek zohráva dôležitú úlohu pri porovnávaní niekoľkých technologických procesov
určených na výrobu výrobkov s porovnateľnými kvalitatívnymi parametrami.
Pri výbere technológie by sa mali zohľadňovať viaceré požiadavky, najmä technologické, ekonomické, environmentálne
a sociálne. Patria medzi ne napríklad

dobre definované a dokumentované potreby,

viaceré technologické alternatívy, ktoré sú dobre a spoľahlivo charakterizované vo vzťahu k environmentálnemu
a ekonomickému výkonu a potenciálnemu sociálnemu dopadu [18],

racionálne a funkčné postupy (podporné nástroje v rozhodovaní), ktoré umožňujú výber optimálnej
technológie[20],

schopnosť realizovať vybranú technológiu plne funkčnú, tak aby splnila svoj potenciál, a bola prevádzkovaná bez
škodlivých postranných dôsledkov.

pružnosť výrobného systému, t. j. adaptabilita zariadenia na relatívne rýchle zmeny,

aktívna technologická kontrola a diagnostika v priebehu výrobného systému,

systémové riadenie procesov v reálnom čase,

redukovaná produkcia sekundárnych výstupov [16], resp. ich prijateľné chemické zloženie z hľadiska ochrany
životného prostredia,

znížená energetická náročnosť [6],

identifikácia zdrojov rizík pre podnik [13],

stav pracovného prostredia,

odborná príprava ľudského zdrojov.
Významnú úlohu pri vývoji teoretickej a analytickej koncepcie hodnotenia technológií zohral projekt EUROPTA (European
Participatory Technology Assessment Participatory - Methods in Technology Assessment and Technology DecisionMaking).
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Hodnotenie technológie je procedúra, ktorá zjednodušuje pochopenie pravdepodobných dopadov používania nových alebo
modifikovaných technológií priemyslom, samosprávou, krajinou alebo spoločnosťou [8]. Hodnotenie technológie sa stalo
zdrojom na zaobstaranie informácií pre všetkých účastníkov zainteresovaných do technologického vývoja.
3.2 Štandardizované nástroje na environmentálne hodnotenie technológií
Na environmentálne hodnotenie technológií sa v súčasnosti využíva najmä:

metóda EnTA,

metóda DICE,

metóda ESTPA,

metóda Cost Benefit Analysis (CBA),

metóda Seven „C“.
Metóda hodnotenia environmentálnej technológie Environmental Technology Assessment (EnTA) je pomocný prostriedok
pri rozhodovacom procese zameraný na zhodnotenie pravdepodobného dopadu používania navrhovanej alebo existujúcej
technológie na životné prostredie. Hodnotenie vykonané metódou EnTA zohľadňuje finančné náklady na technológiu,
finančné výhody a nevýhody uplatnenia navrhovanej technológie v príslušnej spoločnosti/lokalite a environmentálne,
sociálne a politické dopady jej budúceho prevádzkovania. Pôvodne to bola analytická metóda na podporu technologického
vývoja a nástroj na pomoc pri rozhodovaní pri vedeckých a technických otázkach. Potom sa vyvinula do nástroja na pomoc
pri vývoji a implementácií technologickej politiky a na podporu vývoja environmentálne a sociálne žiaducich
a akceptovateľných technológií . Pomocou metódy EnTA sa môžu analyzovať dôsledky prevádzkovania navrhovanej alebo
existujúcej technológie na ľudské zdravie, prírodné zdroje, prírodu. Cieľom použitia metódy EnTa je pomôcť pri výbere
technológií tak, aby sa zohľadnili, resp. uprednostnili technológie kompatibilné s environmentálne vhodnou činnosťou.
Pri environmentálnom hodnotení metódou DICE je technológia hodnotená použitím piatich krokov: popisu (Describe),
identifikácie (Identify), charakterizácii (Characterise) a ohodnotení (Evaluate) [tab. 1]. Dôležitú rolu v tomto procese má
komplexná príprava výroby, ktorej úlohou je systémovo pripraviť efektívne projekčné, konštrukčné a technologické riešenia
výrobkov, organizácie výroby i vlastnej výroby a to z ohľadom na ekonomické, environmentálne, bezpečnostné, sociálne
a ďalšie súvislosti. Nástroj bol vyvinutý so špeciálnym zameraním na zabezpečenie kvalitných rozhodnutí pri výbere EST
pre určitú aplikáciu v špecifickej lokalite. V praxi je často doplnený súborom podporných nástrojov pri rozhodovaní.
Najpoužívanejšie podporné nástroje pri rozhodovaní sú EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), LCA
(posudzovanie životného cyklu), IPPC (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a EnRA
(environmentálne hodnotenie rizík).
Tab. 1: Postup environmentálneho hodnotenia technológie založenom na metóde DICE
1
2
3
4
Popísanie
Identifikácia
Charakterizácia
Ohodnotenie
navrhovaný
vyplývajúce tlaky
vyplývajúce dopady na:
oproti jej
technologický zásah
spojené so:
 zdravie a bezpečnosť,
alternatívam
 spotrebou zdrojov,
 lokálne životné
alternatívny
 odpadmi a rizikami,
prostredie,
technologický zásah
 globálne životné
 ľudskými zdrojmi,
požiadavky
 infraštruktúrou,
prostredie,
technológie
 podpornými
 udržateľnosť rozvoja
prevádzkové
technológiami.
spoločnosti
podmienky

5
výkonu navrhovanej
technológie z hľadiska
celkovej
environmentálnej
vhodnosti a
ekonomickej
životaschopnosti

ESTPA - Environmentaly Sound Technology Performance Assessment (hodnotenie výkonnosti (plnenia) environmentálne
vhodnej technológie) je dôležitý nástroj v napomáhaní pri hodnotení výkonnostných nárokov pre EST - navrhovaných alebo
aktuálne používaných. ESTPA uľahčuje hodnotenie navrhovaných EST založenom na medzinárodne uznávaných
technických protokoloch obsahujúcich vhodnú techniku overovania a štatistickú analýzu. Pri zohľadnení špeciálnych
sociálnych a ekonomických parametrov, najmä pre potreby rozvojových krajín, môže byť proces špecificky štruktúrovaný.
Vo väčšine prípadov sa proces ESTPA snaží používať miestne laboratórne vybavenie a technologické inštitúcie na
zabezpečenie technického a organizačného dohľadu. Inštitucionálna kapacita budovania a súvisiace školenia prostredníctvom
procesu ESTPA môžu byť užitočné pri posilňovaní miestnej technologickej infraštruktúry.
Existuje niekoľko spôsobov na hodnotenie aktivít a programov, pričom najčastejšie použitie majú 3 metódy:

metóda Cost Benefit Analysis (CBA),

finančné hodnotenie,

analýza nákladov a účinnosti.
Finančné analýzy a analýzy nákladov a účinnosti sú alternatívnymi metódami k CBA ale zdieľajú niektoré spoločné
charakteristiky. Metóda CBA sa využíva sa na podporu rozhodovania a posúdenia dostupných výberových možností. CBA je
orientovaná na analýzu nákladov a prospechu; hodnotenie vplyvu výrobku, resp. technológie, z hľadiska spotreby energie
a surovín založené na analýze nákladov a úžitkov. Metóda bola používaná najmä v USA v 70. rokoch minulého storočia.

177 ♦ ISBN 978-80-89281-90-9 ♦

Manažérstvo životného prostredia 2013 ♦ Management of Environment´2013
Zborník z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 18. - 19. apríl 2013, Bratislava
Proceedings of the 13rd International Conference, Bratislava, April 18-19, 2013
■ Žilina: Strix. Edícia ESE-14, 1. vyd., ISBN 978-80-89281-90-9 ■ Rusko, M. [Ed.] ■

CBA je kvalitatívny analytický nástroj na pomoc rozhodujúcim subjektom v účinnom umiestnení zdrojov. Identifikuje
a pokúsi sa kvantifikovať náklady a prínosy programu, alebo aktivity a premieňa dostupné údaje na manažovateľné
informácie. Silou alebo výhodou metódy je to, že poskytuje rámec na analýzu údajov logickým a konzistentným spôsobom.
CBA pomáha manažérov získať odpovede na otázky ako:

Poskytuje návrh netto výnos pre celú komunitu ?

Mal by sa uskutočniť navrhovaný projekt, program alebo politika ?

Malo by sa pokračovať v praxi alebo programe ?

Ktoré z rôznych alternatívnych projektov alebo programov by sa mal uskutočniť ?
CBA prináša rigoróznosť do hodnotenia programu lebo, medzi inými explicitne vyznačí spojitosť medzi vstupmi
a výsledkami a vyjasní skryté predpoklady a poukáže na medzery informácie.
Metóda Seven „C“ (Sedem „C“) UNIDO/IETC je zameraná na úspešný transfer a podporu environmentálne vhodných
technológií pomocou aplikácie 7 „C“, t. j. Content (obsah), Challenge (výzva), Choice (možnosť), Certainty (istota),
Communication (komunikácia), Capacity (kapacita), Commitment (záväzok). Metódu publikoval v roku 2003 International
Environmental Technology Centre United Nations Environment Programme v Osake. Vypracovanie dokumentu bolo
motivované uvedomením si, že presadzovanie technológií, ktoré podporujú udržateľný rozvoj, je pomalé napriek mnohým
medzinárodným a iným iniciatívam na podporu udržateľného rozvoja cez zvýšené zavádzanie efektívnych environmentálne
vhodných technológií. Dokument sa pokúsil odpovedať na dve jednoduché ale zato fundamentálne otázky:

prečo zavádzanie technológií na podporu udržateľného rozvoja nesplnilo očakávania najmä z pohľadu jednoznačne
evidentných a nutných potrieb?

Čo musí byť urobené, aby bol dosiahnutý úspech medzinárodných a národných rozvojových iniciatív, pričom
nebol frustrovaný neustálymi nedostatkami v technologickej premene?
3.3 Integrované hodnotenie technológií
Technológiu môžeme posudzovať z viacerých hľadísk, napríklad technického, ekonomického, senzorického, vyrobených
výrobkov (ich kvality, environmentálnej vhodnosti), vplyvu na životné prostredie, energetickej náročnosti, spotreby surovín,
dostupnosti v danom regióne, resp. krajine (doplnené podľa [14]). Výkon realizovanej technológie môže kolísať a závisieť
od miestnej úrovne odbornej znalosti a výchovy pracovníkov, ako aj od pracovných podmienok, infraštruktúry a iných
sociálnych a kultúrnych odlišností. Podobne sa môžu líšiť aj dopady na prírodné zdroje a populáciu [10]. Technológia, ktorá
je kvalifikovaná ako environmentálne vhodná v danom konkrétnom čase, nemusí byť takou v inom časovom období [3].
Kritériá, podľa ktorých je hodnotená, sa môžu zmeniť v dôsledku nových informácií, meniacom sa stave poznania, stanovísk
zainteresovaných inštitúcií a môžu tiež vzniknúť viaceré alternatívy v dôsledku technického pokroku. Preto je potrebné, aby
príjemcovia a užívatelia technológií boli schopní vybrať z ponúkaných technológií tú, ktorá vyhovuje ich špecifickým
potrebám a kapacitám, pričom by mala byť environmentálne vhodná v príslušnej lokalite v rámci jej životného cyklu. Je
žiaduce, aby technológia bola hodnotená ako ekonomicky realizovateľná a sociálne akceptovateľná, a teda udržateľná.
Z environmentálneho hľadiska môžeme technológiu posudzovať podľa toho, či je prioritne zameraná na [1], [12]:

prevenciu produkcie polutantov (sekundárnych výstupov) počas výrobného cyklu,

redukciu produkovaných polutantov z výroby do prostredia, t. j. koncová technológia (EOP - „end-of-pipe“),

produkciu environmentálne vhodných výrobkov, biofunkčných, resp. biokompatibilných biomateriálov,

environmentálne prijateľnú spotrebu surovín nielen z pohľadu množstva, ale tiež z pohľadu čerpania primárnych,
resp. sekundárnych, obnoviteľných, resp. neobnoviteľných prírodných zdrojov.
Závery
Environmentálne technológie sa tak stávajú súčasťou hospodárskych aktivít, kde majú za úlohu znižovať náklady a zároveň
podporovať zvyšovanie konkurencieschopnosti znižovaním spotreby energie a surovín, v dôsledku čoho klesá produkcia
nežiaducich emisií a odpadov. Environmentálne technológie predstavujú optimálne riešenie pre udržateľný rast verejného
a súkromného trhu. Porovnávanie niekoľkých technologických procesov určených na výrobu výrobkov s porovnateľnými
kvalitatívnymi parametrami z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie je realizovateľné za podmienky vhodnej špecifikácie
environmentálnych požiadaviek. Na základe takto stanovených kritérií v kontexte s ďalšími technologickými,
ekonomickými, bezpečnostnými a sociálnymi kritériami, je možné odhaliť potenciálne riziká pri prevádzkovaní príslušnej
technológie. Výsledkom by malo byť prijatie takého rozhodnutia pri výbere technológie na výrobu výrobkov
s porovnateľnými kvalitatívnymi parametrami (substituentov), ktoré by preferovalo vzhľadom na svoje technologické,
ekonomické, environmentálne a sociálne charakteristiky takú technológiu z alternatívnych procesov, ktorá predstavuje nielen
maximálne ekonomické zisky, ale aj najmenšie riziká z hľadiska bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie.
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