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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την πρωτοβουλία της Επιτροπής, που προωθείται μέσω της Πράσινης 
Βίβλου, σχετικά με τη σκοπιμότητα κοινοτικής δράσης στο θέμα της διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων·

2. σημειώνει ότι τα βιολογικά απόβλητα αποτελούν άνω του 30% των στερεών αστικών 
αποβλήτων· έχει την άποψη ότι η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα 
συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και στην επίτευξη των στόχων σε θέματα 
ανακύκλωσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

3. θεωρεί ότι η διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να είναι μέρος της εφαρμογής 
βιώσιμου κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων, με στόχο την ορθολογική χρήση και τη 
διατήρηση των πόρων, καθώς και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

4. υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των αποβλήτων αυτών πρέπει να σχεδιασθεί σύμφωνα με 
την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων γενικώς: πρόληψη, 
ανακύκλωση, άλλοι τρόποι αξιοποίησης, μεταξύ άλλων και για ενεργειακούς σκοπούς,
και, ως τελευταία επιλογή, υγειονομική ταφή (οδηγία 1991/31/ΕΚ, άρθρο 5)·

5. έχει την άποψη ότι η βέλτιστη απόφαση υπέρ μιας διαδικασίας επεξεργασίας θα πρέπει 
να ληφθεί μόνο κατόπιν εξέτασης των εκάστοτε τοπικών συνθηκών (οικιστική δομή, 
δομή των βιολογικών αποβλήτων, υφιστάμενες ήδη εγκαταστάσεις κ.λπ.)·

6. τονίζει ότι κατά την αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας 
πρέπει να αποδίδεται προσοχή στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην αειφορία της 
ανάπτυξης, και ότι αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα·

7. τονίζει ότι η διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων που ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, περιλαμβάνει την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την κομποστοποίηση·

8. εκτιμά ότι η μηχανικοβιολογική επεξεργασία (ΜΒΤ) αποτελεί αποτελεσματική λύση 
ώστε σημαντικές ποσότητες βιολογικών αποβλήτων να μην καταλήγουν σε χωματερές 
αλλά, αντιθέτως, να κατευθύνονται στην κομποστοποίηση, την αναεροβική ζύμωση και 
την ενεργειακή αξιοποίηση·

9. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να θεωρούνται τα στερούμενα βλαβερών ουσιών 
βιολογικά απόβλητα ως πολύτιμος φυσικός πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή του ποιοτικού προϊόντος της λιπασματοποίησης·

10. θεωρεί ότι το μέλλον της γεωργίας εξαρτάται και από τη διατήρηση και αποκατάσταση 
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της γονιμότητας του εδάφους· επισημαίνει ότι η χρήση ποιοτικού προϊόντος 
λιπασματοποίησης στη γεωργία μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή για τη
διατήρηση της παραγωγικότητας της γης, την αύξηση της συγκράτησης νερού, την 
ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα και τη μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων· 
τονίζει το ρόλο των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλισθεί η χρήση ποιοτικού 
προϊόντος λιπασματοποίησης στη γεωργική γη·

11. τονίζει την ανάγκη σαφώς καθορισμένων προτύπων ποιότητας για την επεξεργασία των 
βιολογικών αποβλήτων και την ποιότητα του προϊόντος της λιπασματοποίησης, ώστε να 
αποφευχθεί η σταδιακή ρύπανση των εδαφών· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη
δυνατότητα να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις ως προς τα κριτήρια ποιότητας για την
λιπασματοποίηση και την ζύμωση, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στην πρότερη 
απαίτηση της ξεχωριστής συλλογής·

12. υπογραμμίζει ότι τα κατά την λιπασματοποίηση εκπεμπόμενα αέρια από τα εναποτεθέντα 
υλικά είναι δυνατόν να ελεγχθούν μόνο δύσκολα, πράγμα το οποίο συνιστά σοβαρό 
κίνδυνο για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα· επισημαίνεται ότι στην κανονική 
λιπασματοποίηση, ιδίως βιολογικών αστικών αποβλήτων, υπάγεται επίσης η προστασία 
των υπογείων υδάτων από τα στραγγίδια του λιπασματοποιημένου υλικού·

13. έχει την άποψη ότι η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" πρέπει να ισχύσει ως βάση για την 
επιστροφή επιπλέον κόστους που προέκυψε από την εισαγωγή ρύπων, κατά τρόπο ώστε 
οι αρνητικές εξωτερικεύσεις της εναπόθεσης βιολογικών αποβλήτων στο έδαφος να μην 
πληρώνονται από την γεωργία·

14. επιβεβαιώνει ότι η διαφοροποιημένη αποκομιδή είναι σημαντική για τη συμμόρφωση 
προς την οδηγία για την υγειονομική ταφή (οδηγία 1999/31/ΕΚ, αιτιολογική σκέψη 17)
παρέχει ποιοτικά υλικά για την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων και βελτιώνει 
την απόδοση της ανάκτησης ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη κατά την εισαγωγή συστημάτων διαχωρισμού αποβλήτων και να θεσπίσει 
δεσμευτικούς και φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών· 

15. εκτιμά ότι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η αποτέφρωση των βιολογικών 
αποβλήτων να καταστεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ιεράρχηση της επεξεργασίας 
των αποβλήτων είναι ότι πρέπει να συνδυασθεί με την ανάκτηση της ενέργειας·

16. πιστεύει ότι τα βιολογικά απόβλητα είναι πολύτιμοι ανανεώσιμοι πόροι για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού και βιοκαυσίμου για τις μεταφορές και τη διοχέτευση στο δίκτυο 
αερίου μέσω του καθαρισμού του παραγόμενου βιοαερίου (ιδίως μεθανίου - από 50% σε 
75% - και διοξειδίου του άνθρακα) σε βιομεθάνιο· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και
να ενισχύσει τις δυνατότητες της χρήσης βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή 
βιοαερίου· 

17. έχει την άποψη ότι, με τη βοήθεια ρυθμίσεων σε κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν κίνητρα τα οποία καθιστούν δυνατή τη διοχέτευση βιοαερίου στο δίκτυο 
αγωγών φυσικού αερίου·

18. σημειώνει ότι τα διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά εθνικά νομοθετικά μέτρα 
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και διαφορετικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και ότι η υγειονομική ταφή 
εξακολουθεί να είναι η συνηθέστερη μέθοδος διαχείρισης των στερεών αστικών 
αποβλήτων των δήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει 
μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιβάλει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των νόμων 
για την υγειονομική ταφή σε ολόκληρη την Κοινότητα και να εξετάσει την ανάγκη να 
υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν νομοθετική πρόταση για τα βιολογικά απόβλητα, 
προκειμένου να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, ότι τα βιολογικά απόβλητα δεν 
καταλήγουν στη βιολογική ταφή· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία τους 
και τις ανταλλαγές καλύτερων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών 
αποβλήτων·

19. απαιτεί όπως η κοινή γνώμη κατανοήσει περισσότερο τον περίπλοκο χαρακτήρα της 
αλυσίδας των αποβλήτων, πράγμα το οποίο περιλαμβάνει και διαφώτιση όσον αφορά την 
ορθή διαλογή απορριμμάτων και την τη διαχείριση αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκπαιδευτικές δράσεις στο κοινό και ιδίως στα σχολεία 
για την ενθάρρυνση της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων και για 
την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της διαφοροποιημένης διαλογής· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικό ρόλο των δήμων, κοινοτήτων και δημοτικών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τη διαβούλευση και διάθεση πληροφοριών για τους πολίτες 
στον τομέα της αποφυγής αποβλήτων·

20. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιους εμπορικούς τομείς που σχετίζονται με 
βιολογικά απόβλητα είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα η πλέον υψηλή· 

21. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι στη δυτική Ευρώπη αυξάνεται η αξιοποίηση 
υλικών από τα απόβλητα, ενώ τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 
παρουσιάζουν ακόμη πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης· καλεί για το λόγο αυτό την 
Επιτροπή να προωθήσει μια οικολογική πολιτική στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων 
με στόχο την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης.
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