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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palaiko žaliojoje knygoje skelbiamą Komisijos iniciatyvą, susijusią su Bendrijos 
veiksmais biologinių atliekų tvarkymo srityje;

2. atsižvelgia į tai, kad biologinės atliekos sudaro 30 proc. kietųjų komunalinių atliekų; 
mano, kad geriau tvarkant biologines atliekas atliekas bus galima tvariai valdyti išteklius 
ir pasiekti su perdirbimu ir su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais susijusius tikslus;

3. mano, kad biologinių atliekų tvarkymas turėtų būti dalis tvaraus atliekų tvarkymo ciklo, 
kurį vykdant siekiama racionaliai naudoti išteklius, juos išsaugoti ar mažinti padarinius 
aplinkai;

4. primena, kad atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas pagal bendrą atliekų tvarkymo 
metodų hierarchiją: prevencija, perdirbimas, medžiagų atgavimas kitokiais būdais, ypač 
energijos gamybos tikslais, ir kraštutiniu atveju – šalinimas į sąvartynus (Direktyva 
1999/31/EB, 5 str.);

5. mano, kad geriausią sprendimą dėl apdorojimo būdo galima būtų priimti tik išnagrinėjus 
atitinkamas vietos sąlygas (vietovės struktūrą, biologinių atliekų struktūrą, jau esamus 
įrenginius ir t. t.);  

6. pabrėžia, kad iš biologinių atliekų atgaunant energiją reikėtų kreipti dėmesį į energijos 
vartojimo efektyvumą ir tvarų vystymąsi, ir kad dėl to šie produktai visų pirma turėtų būti 
naudojami kuo veiksmingiau;   

7. pabrėžia, kad biologinių atliekų tvarkymas apima atliekų prevenciją, perdirbimą, 
kompostavimą ir energijos atgavimą, atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nurodytą 
atliekų hierarchiją;

8. mano, kad mechaninis ir biologinis apdorojimas (angl. MBT) – tai veiksmingas būdas 
siekiant žymiai sumažinti į sąvartynus šalinamų puvių atliekų kiekį ir panaudoti jas 
kompostavimui, energijos atgavimui ir jas skaidyti anaerobiniu būdu;

9. pabrėžia, kad reikia biologines atliekas, neturinčias kenksmingų medžiagų, traktuoti kaip 
vertingus gamtos išteklius, kuriuos galima naudoti gaminti kokybiškam kompostui; 

10. mano, kad žemės ūkio ateitis taip pat priklausys nuo dirvožemio derlingumo išsaugojimo 
ir atstatymo ; pažymi, kad geros kokybės komposto naudojimas žemės ūkyje gali padėti 
išsaugoti dirvos derlingumą, padėti dirvai geriau sugerti vandenį, pajėgumą kaupti anglies 
dioksidą ir mažiau naudoti chemines trąšas ; pabrėžia valstybių narių vaidmenį, 
užtikrinant kokybiško komposto naudojimą žemės ūkio paskirties žemėje ;  

11. pabrėžia, kad būtina aiškiai apibrėžti biologinių atliekų apdorojimo kokybės standartus ir 
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komposto kokybę, siekiant sustabdyti dirvos taršą ; ragina Komisiją išnagrinėti galimybės 
dėl teisėkūros pasiūlymų dėl  komposto ir atliekų pūdymo kokybės kriterijų, kurie turi 
remtis atskirų rinkinių jau nurodytomis būtinomis sąlygomis;  

12. primena, kad kompostuojant gali būti sudėtinga kontroliuoti sudėtinių medžiagų 
išsiskiriamas dujas, todėl gali kilti didelis pavojus gamtinei aplinkai ir atmosferai; reikėtų 
nepamiršti, kad siekiant tinkamai kompostuoti, ypač namų ūkio atliekas, reikia taip pat 
užtikrinti, kad nuotekos iš kompostavimo vietos nepatektų į gruntinius vandenis;

13. mano, kad kompensuojant papildomas išlaidas, susijusias su tarša kenksmingomis 
medžiagomis, reikėtų vadovautis principu „teršėjas moka“, kad, jei esama neigiamo 
šalutinio tręšimo biologinėmis atliekomis poveikio, mokėtų ne žemės ūkio srities 
atstovai; 

14. dar kartą primena, kad atskirai rinkti atliekas būtina pagal Direktyvos dėl atliekų 
sąvartynų reikalavimus (Direktyvos 1999/31/EB, 17 konstatuojamoji dalis) siekiant tiekti 
kokybiškas, tinkamas perdirbti biologines atliekas ir pagerinti energijos atgavimo 
veiksmingumą; ragina Komisiją remti valstybes nares joms nustatant atliekų rūšiavimo 
sistemas ir nustatyti privalomus ir plataus užmojo tikslus, susijusius su šių atliekų 
perdirbimu; 

15. mano, jog siekiant, kad biologinių atliekų deginimas taptų įmanoma alternatyva, kuri 
užimtų vietą atliekų tvarkymo hierarchinėje sistemoje, reikia patenkinti svarbiausią 
sąlygą – deginimas ir energijos atgavimas turi vykti kartu;

16. mano, kad biologinės atliekos – tai vertingi atsinaujinantieji energijos ištekliai, naudingi 
elektros gamybai ir transportui skiriamo dujinio kuro gamybai, kadangi gryninant iš 
biologinių atliekų išsiskiriančias dujas galima išskirti biometaną (visų pirma metaną (nuo 
50 proc. iki 75 proc.) ir anglies dioksidą); ragina Komisiją išnagrinėti ir skatinti 
biologinių atliekų naudojimo biodujų gamybai galimybes;

17. mano, kad pasitelkiant Bendrijos teisės aktus reikėtų parengti paskatas, pagal kurias būtų 
sudaroma galimybė biodujas įleisti į gamtinių dujų tiekimo tinklą;

18. atkreipia dėmesį į esamus valstybių narių skirtingas nacionalines teisės priemones ir 
įvairių atliekų tvarkymo sistemų skirtumus ir į tai, kad šalinimas į sąvartynus tebėra 
Europos Sąjungoje daugiausia naudojamas kietųjų komunalinių atliekų šalinimo metodas; 
ragina Komisiją imtis didesnių pastangų vykdyti saugų teisės aktų taikymą sąvartynams 
visoje Bendrijoje ir kaip galima greičiau išnagrinėti būtinybę pateikti teisėkūros 
pasiūlymą dėl biologinių atliekų, o taip pat užtikrinant, kad biologinės atliekos nepasiektų 
sąvartynų ; ragina valstybes nares sustiprinti jų bendradarbiavimą, keisti pažangiąja 
patirtimi biologinių atliekų tvarkymo srityje ;

19. skatina siekti, kad visuomenė geriau suprastų atliekų grandinės sudėtingumą, taip pat 
šviesti apie tinkamą atliekų rūšiavimą ir tvarkymą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti šviečiamąją veiklą Europos mokyklose siekiant skatinti tvarų kietųjų komunalinių 
atliekų tvarkymą, ypač – atskirą atliekų surinkimą. taigi pabrėžia svarbų miestų, 
savivaldybių ir savivaldybių įmonių vaidmenį konsultuojant piliečius ir teikiant jiems 
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informaciją apie atliekų prevenciją;

20. ragina Komisiją išnagrinėti, kokiose prekybos srityse biologinių atliekų energijos 
vartojimo efektyvumas didžiausias;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad Vakarų Europoje perdirbama vis daugiau atliekų, o Centrinės ir 
Rytų Europos šalyse atliekų perdirbimo lygis vis dar yra labai žemas; taigi ragina 
Komisiją skatinti įgyvendinti ekologišką atliekų tvarkymo srities politiką siekiant, kad 
būtų padidintas perdirbamų atliekų kiekis;
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