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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Одобрява подетата от Комисията чрез нейната Зелена книга инициатива относно 
необходимостта от общностни действия в областта на управлението на биологични 
отпадъци;

2. Отбелязва, че биологичните отпадъци представляват над 30% от твърдите градски 
отпадъци; изразява становище, че по-добро управление на тези отпадъци ще 
допринесе за устойчиво управление на ресурсите и постигане на целите в областта 
на рециклирането и възобновяемите източници на енергия.

3. Счита, че управлението на биологичните отпадъци следва да бъде част от 
реализацията на устойчив цикъл на управление на отпадъците, насочен към 
рационалната употреба и съхраняване на ресурсите и към ограничаване на 
въздействието върху околната среда;

4. Припомня, че управлението на посочените отпадъци следва да бъде организирано в 
съответствие с принципната йерархия на методите за управление на отпадъци:
превенция, рециклиране, други видове преработка, включително с енергийни цели, 
и като последна възможност - депониране (Директива 1999/31/ЕО, член 5).

5. застъпва становището, че оптималното решение в полза на определен начин на 
обработване следва да се вземе едва след като бъдат разгледани съответните 
местни условия (селищна структура, структура на биологичните отпадъци, вече 
съществуващи съоръжения и др.).  

6. подчертава, че в рамките на процеса на рециклиране на биологичните отпадъци с 
енергийни цели следва да се отчитат аспектите, свързани с енергийната 
ефективност и устойчивото развитие и че затова тези продукти трябва да се 
използват по възможно най-ефективен начин;   

7. Подчертава, че управлението на биологични отпадъци включва превенцията на 
генерирането на отпадъци, рециклирането, компостирането и енергийното 
оползотворяване в съответствие с йерархията на отпадъците, изложена в Директива 
2008/98/ЕО;

8. Счита, че механичната биологична обработка (МБО) представлява ефикасна 
възможност за извличане на значителни количества гниещи отпадъци от депата, 
която може да се използва в компостирането, анаеробното разлагане и 
оползотворяването на енергия;

9. Подчертава необходимостта безвредните биологични отпадъци да се разглеждат 
като ценен природен ресурс, който може да се използва за производство на 
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качествен компост: 

10. Счита, че бъдещето на селското стопанство зависи и от опазването и 
оползотворяването на почвите;  отбелязва, че използването на качествен компост в 
селското стопанство може да допринесе за опазване на производителността на 
почвите, да увеличи капацитета на водозадържане на почвите, както и капацитета 
им за съхраняване на въглерод и за намаляване на използването на химически 
торове;   подчертава ролята на държавите-членки за гарантиране на използването 
на качествен компост за обработваемите земи;   

11. Подчертава необходимостта от ясно определяне на стандарти за качество в 
областта на обработването на биологични отпадъци и на качествен компост, с цел 
да се избегне прогресивното замърсяване на почвите; призовава Комисията да 
проучи възможността да представи законодателни предложения, които да 
установят критерии за качество за компоста и отпадъците от анаеробно 
разграждане, които да се основават на предварително условие, а именно разделното 
събиране на отпадъци;   

12. Припомня, че контролирането на газовете, отделяни от складираните вещества, 
може да бъде затруднено при компостирането, което би представлявало сериозна 
опасност за околната среда и атмосферата; поради това следва да се припомни, че 
правилното компостиране, по-специално на комунално-битовите биологични 
отпадъци, изисква също така защита на подпочвените води от проникването на 
инфилтрат от фабриките за компостиране;

13. Застъпва становището, че принципът „замърсителят плаща” следва да служи като 
основа за възстановяването на възникналите поради замърсяване с вредни вещества 
разходи, така че за негативните външни последици, свързани с разстилането на 
биологични отпадъци, да не плащат земеделските производители. 

14. Отново заявява,че разделното събиране на отпадъците е от първостепенно значение 
за спазването на Директивата относно депонирането на отпадъци (Директива 
1999/31/ЕО, съображение 17), доставя качествени материали за рециклиране на 
биологични отпадъци и подобрява ефикасността на енергийното оползотворяване; 
призовава Комисията да подкрепи държавите-членки при въвеждането на системи 
за разделяне на отпадъци и да въведе задължителни и амбициозни цели за 
рециклирането на тези отпадъци. 

15. Счита, че съществено условие за превръщането на изгарянето на биологични 
отпадъци във възможна алтернатива в йерархията на преработка на отпадъците е 
съчетаването му с енергийното оползотворяване.

16. Счита, че биологичните отпадъци представляват ценен възобновяем ресурс за 
производство на електричество и газообразно гориво за транспорта, както и за 
снабдяване на газопреносната мрежа, чрез пречистване на биогаз (предимно метан 
– 50 % до 75 % – и въглероден диоксид), и преобразуването му в биометан;. 
призовава Комисията да анализира и насърчи възможностите за използване на 
биологичните отпадъци за производството на биогаз;
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17. Счита, че с помощта на разпоредби на равнище на Общността могат да се създадат 
стимули, които да направят възможно подаването на биогаз в газопроводната 
мрежа;

18. Отбелязва различията между отделните национални законодателни разпоредби и в 
системите за управление на отпадъци във всяка държава-членка и факта, че 
депонирането в сметища продължава да бъде най-използваният метод за 
преработка на твърди градски отпадъци в Европейския съюз; призовава Комисията 
да предприеме по-енергични действия за спазване и прилагане на разпоредбите 
относно депонирането на отпадъци в сметища на цялата територия на Общността, и 
да проучи възможността да представи, във възможно най-кратки срокове, 
законодателно предложение относно биологичните отпадъци, като по този начин 
осигури и избягването на депонирането на биологични отпадъци в сметища;   
призовава държавите-членки да укрепят сътрудничеството си с оглед обмен на най-
добри практики в областта на управлението на биологични отпадъци;

19. Призовава за по-добро информиране на широката общественост относно 
сложността на веригата на управление на отпадъците, което включва обучение 
относно правилното разделяне и боравене с тях; призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават образователни дейности сред широката общественост, най-
вече в училищата, за да насърчи устойчивото управление на твърдите градски 
отпадъци и да осведоми гражданите относно предимствата, предлагани от 
разделното събиране на отпадъци; във връзка с това подчертава важната роля на 
градовете, общините и общинските предприятия при консултирането и 
предоставянето на информация в областта на превенцията на генерирането на 
отпадъци.

20. Призовава Комисията да направи проверка, в кои търговски помещения за 
биологични отпадъци енергийната ефективност е най-висока;

21. Отбелязва факта, че делът на рециклирането на отпадъци в Западна Европа 
нараства, докато в централно- и източноевропейските държави все още се 
наблюдава ниско равнище на рециклиране; във връзка с това призовава Комисията 
да насърчава екологична политика в областта на управлението на отпадъци, с цел 
да се повиши делът на рециклирането на отпадъци.



PE430.962v02-00 6/6 AD\804870BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 23.2.2010

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

38
1
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Christophe 
Béchu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth 
Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Gabriel Mato Adrover, Mairead 
McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian 
Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit 
Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scotta’, Alyn 
Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Esther de Lange, Filip Kaczmarek, 
Hans-Peter Mayer, Maria do Céu Patrão Neves


