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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atbalsta Komisijas Zaļajā grāmatā ierosināto iniciatīvu par iespējamu Kopienas rīcību 
bioatkritumu apsaimniekošanā;

2. atzīmē, ka bioatkritumi veido vairāk nekā 30 % no cietajiem sadzīves atkritumiem; 
uzskata, ka labāka šādu atkritumu apsaimniekošana veicinās gan resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, gan to mērķu sasniegšanu, kuri noteikti otrreizējās pārstrādes un 
atjaunojamās enerģijas jomā;

3. uzskata, ka bioatkritumu apsaimniekošanai jābūt daļai no ilgtspējīga atkritumu 
apsaimniekošanas cikla, kura mērķis ir racionāli izmantot un saglabāt resursus, kā arī 
samazināt ietekmi uz vidi;

4. atgādina, ka šādu atkritumu apsaimniekošana jāorganizē saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas metožu vispārējo hierarhiju: atkritumu rašanās novēršana, pārstrāde, 
citi reģenerācijas veidi, tostarp enerģijas ražošanai, un — kā pēdējais paņēmiens —
apglabāšana poligonā (Direktīvas 1999/31/EK 5. pants);

5. uzskata, ka optimālais lēmums par labu kādai no apstrādes metodēm būtu jāpieņem, tikai 
izpētot attiecīgos vietējos apstākļus (apdzīvotības struktūra, bioatkritumu struktūra, 
pašreizējās iekārtas utt.);  

6. uzsver, ka, pārstrādājot bioatkritumus enerģijas ieguvei, jāņem vērā ar energoefektivitāti 
un attīstības ilgtspēju saistītie aspekti un ka tādēļ galvenais ir šos atkritumus izmantot 
efektīvi un cik vien iespējams;

7. uzsver, ka bioatkritumu apsaimniekošanā saskaņā ar Direktīvā 2008/98/EK izklāstīto 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju ietilpst atkritumu rašanās novēršana, pārstrāde, 
kompostēšana un enerģijas reģenerācija;

8. uzskata, ka mehāniski bioloģiskā apstrāde (MBA) ir efektīva iespēja, lai poligonos 
nenonāktu lieli trūdošu atkritumu apjomi, bet gan tos izmantotu kompostēšanai, 
anaerobajai fermentācijai un enerģijas reģenerācijai;

9. uzstāj, ka nepiesārņoti bioatkritumi jāuzskata par vērtīgu dabisko resursu, kas 
izmantojams augstvērtīga komposta iegūšanai; 

10. uzskata, ka lauksaimniecības nākotne ir atkarīga arī no augsnes auglības saglabāšanas un 
atjaunošanas; norāda, ka augstvērtīga komposta izmantošana lauksaimniecībā var veicināt 
augsnes produktivitātes saglabāšanu, ūdens noturēšanas spējas un oglekļa uzglabāšanas 
spējas palielināšanu, kā arī minerālmēslu lietošanas samazināšanu; uzsver, ka 
dalībvalstīm ir uzdevums garantēt augstvērtīga komposta izmantošanu lauksaimniecības 
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zemēs;  

11. uzsver, ka skaidri jādefinē kvalitātes standarti bioatkritumu apstrādes un komposta 
kvalitātes jomā, lai izvairītos no augsnes pakāpeniskas piesārņošanas; aicina Komisiju 
izvērtēt iespēju iesniegt likumdošanas priekšlikumus, kuros būtu noteikti komposta un 
digestāta kvalitātes kritēriji un kuru pamatā būtu priekšnosacījums par dalīto vākšanu;

12. atgādina, ka kompostēšanu var sarežģīt to gāzu kontrole, kuras rodas no noglabātajām 
vielām, un šis process var nopietni apdraudēt vidi un atmosfēru; jāatgādina, ka pareiza 
kompostēšana, tostarp komunālo bioatkritumu kompostēšana, ietver sevī arī pazemes 
ūdeņu aizsardzību pret infiltrātiem, kas rodas kompostēšanas poligonos;

13. uzskata, ka, atlīdzinot papildu izmaksas, ko radījusi piesārņojošu vielu ievadīšana augsnē, 
pamatprincipam jābūt „maksā piesārņotājs”, lai lauksaimniekiem nebūtu jāmaksā par 
negatīvo ārējo ietekmi, ko izraisa bioatkritumu iestrādāšana augsnē; 

14. apstiprina, ka dalītā vākšana ir ļoti svarīga, lai izpildītu Atkritumu poligonu direktīvu 
(Direktīvas 1999/31/EK 17. apsvērums), sagādātu kvalitatīvas izejvielas bioatkritumu 
pārstrādei un uzlabotu enerģijas reģenerācijas efektivitāti; aicina Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis atkritumu šķirošanas sistēmu ieviešanā un noteikt saistošus un vērienīgus 
mērķus otrreizējai šādu atkritumu pārstrādei; 

15. uzskata, ka bioatkritumu sadedzināšanu cenšoties atkritumu apstrādes hierarhijā padarīt 
par perspektīvu alternatīvu, ir jāizpilda būtisks priekšnosacījums, proti, sadedzināšana 
jāapvieno ar enerģijas reģenerāciju;

16. uzskata, ka bioatkritumi ir vērtīgs atjaunojams resurss elektroenerģijas un 
transportlīdzekļiem paredzētu biodegvielu ražošanai, kā arī gāzes tīkla apgādei, attīrot no 
šiem atkritumiem radušos biogāzi (galvenokārt metānu – no 50 % līdz 70 % – un oglekļa 
dioksīdu) un iegūstot biometānu; aicina Komisiju izvērtēt un veicināt bioatkritumu 
izmantošanu biogāzes ražošanā;

17. uzskata, ka ar Savienības tiesību aktiem jānodrošina iespēja biogāzi ievadīt dabasgāzes 
tīklā;

18. atzīmē, ka visās dalībvalstīs dažādie valstu tiesību akti un dažādās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas atšķiras un noglabāšana poligonā joprojām ir Eiropas 
Savienībā visbiežāk izmantotā cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas metode; aicina 
Komisiju rīkoties enerģiskāk, lai attiecīgos noteikumus par apglabāšanu poligonā 
ievērotu un piemērotu visā Kopienā, kā arī apsvērt nepieciešamību pēc iespējas drīz 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, lai 
nodrošinātu arī to, ka bioatkritumi netiktu apglabāti poligonā; aicina dalībvalstis 
pastiprināt savstarpējo sadarbību, lai apmainītos ar labāko praksi bioatkritumu 
apsaimniekošanas jomā;

19. atbalsta viedokli, ka plašai sabiedrībai vajadzētu būt labāk informētai par atkritumu ķēdes 
sarežģītību un to it īpaši varētu panākt, izglītojot par atkritumu pareizu selektīvo 
šķirošanu un apstrādi; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt plašas sabiedrības 
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izglītošanas pasākumus, it īpaši skolās, lai sekmētu cieto sadzīves atkritumu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu un palielinātu iedzīvotāju izpratni par dalītās vākšanas priekšrocībām; 
šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir pilsētu, pašvaldību un komunālo uzņēmumu loma 
iedzīvotāju konsultēšanā un informācijas nodrošināšanā atkritumu novēršanas jomā;

20. aicina Komisiju pārbaudīt, kuriem bioatkritumu apstrādes veidiem ir vislielākā 
energoefektivitāte;

21. atzīmē, ka Rietumeiropā palielinās atkritumu pārstrāde, bet Viduseiropas un 
Austrumeiropas valstīs pārstrādes līmenis joprojām ir ļoti zems; tādēļ aicina Komisiju 
veicināt atkritumu apsaimniekošanas ekoloģisku politiku, kuras mērķis būtu palielināt 
atkritumu pārstrādi.
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