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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

1. aprobă inițiativa Comisiei, promovată în Cartea sa verde, referitoare la oportunitatea unei 
acțiuni comunitare în domeniul gestionării deșeurilor biologice;

2. ia notă de faptul că deșeurile biologice reprezintă mai bine de 30% dintre deșeurile 
urbane solide; consideră că o mai bună gestionare a acestor deșeuri va permite nu doar 
gestionarea sustenabilă a resurselor, ci și atingerea obiectivelor în materie de reciclare și 
de energii regenerabile;

3. consideră că gestionarea deșeurilor biologice ar trebui să facă parte dintr-un ciclu 
sustenabil de gestionare a deșeurilor în scopul utilizării rezonabile și conservării 
resurselor, precum și al reducerii impactului asupra mediului;

4. subliniază că gestionarea acestor deșeuri trebuie organizată conform ierarhiei metodelor 
de tratarea deșeurilor în general: prevenire, reciclare, în special în scopul producerii de 
energie și, în ultimă instanță, depozitarea (articolul 5 din Directiva 1999/31/CE);

5. consideră că decizia optimă asupra unei proceduri de tratare poate fi luată doar după o 
analiză a specificului local (gradul de urbanizare, structura deșeurilor biologice, 
instalațiile deja existente etc.);  

6. subliniază că, în ceea ce privește reciclarea deșeurilor biologice în scopul producerii de 
energie, trebuie să se țină seama de aspectele legate de eficiența energetică și de 
dezvoltarea durabilă, și că, prin urmare, aceste deșeuri trebuie valorificate cât mai 
eficient;   

7. subliniază că gestionarea deșeurilor biologice include, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE, prevenirea, reciclarea, compostarea și 
valorificarea energetică a deșeurilor;

8. consideră că tratarea mecanic-biologică a deșeurilor (TMB) reprezintă o opțiune eficientă 
de evitare a depozitării unor cantități semnificative de deșeuri putrescibile și de folosire a 
acestora pentru compostare, digestie anaerobă și valorificare energetică;

9. insistă asupra necesității de a considera deșeurile biologice nepoluante ca o resursă 
naturală prețioasă, exploatabilă pentru producerea unui compost de calitate; 

10. consideră că viitorul agriculturii depinde și de conservarea și reabilitarea fertilității 
solurilor; atrage atenți asupra faptului că un compost de calitate în agricultură poate 
contribui la conservarea productivității solurilor, la creșterea retenției lor hidrice și la 
capacitatea lor de a stoca carbon și a reduce utilizarea îngrășămintelor chimice; insistă 
asupra rolului statelor membre în garantarea utilizării unui compost de calitate pentru 



PE430.962v02-00 4/6 AD\804870RO.doc

RO

terenurile agricole;  

11. subliniază necesitatea de a defini clar normele de calitate în materie de tratare a deșeurilor 
biologice, pentru a evita poluarea progresivă a solului; solicită Comisiei să examineze 
posibilitatea de a prezenta propuneri legislative care să stabilească criterii cantitative 
pentru compost și digestat, bazate pe condiția necesară a colectării separate;  

12. reamintește că operațiunea de compostare poate scădea eficiența controlului gazelor 
degajate de substanțele depozitate, ceea ce poate reprezenta un pericol serios pentru 
mediu și pentru atmosferă; atrage atenția asupra faptului că de o compostare corectă a 
anumitor deșeuri biologice urbane depinde și protejarea apelor subterane împotriva 
pătrunderii levigatului provenit de la instalațiile de compostare;

13. consideră că, pentru rambursarea costurilor adiționale generate de prezența substanțelor 
poluante, ar trebui aplicat principiul „poluatorul plătește”, astfel încât efectele externe 
negative ale producerii de deșeuri biologice să nu fie suportate de către agricultură; 

14. reafirmă că colectarea separată a deșeurilor este foarte importantă pentru respectarea 
Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, considerentul 17), pentru 
furnizarea de materiale de calitate pentru reciclarea deșeurilor biologice și pentru o 
eficacitate crescută a valorificării energetice; invită Comisia să susțină statele membre în 
legătură cu introducerea unor sisteme de separare a deșeurilor și să introducă obiective 
obligatorii și ambițioase pentru reciclarea acestor deșeuri; 

15. consideră că, pentru ca incinerarea deșeurilor biologice să devină o alternativă viabilă în 
ierarhia tratării deșeurilor, trebuie respectată o condiție esențială, și anume ca arderea să 
fie însoțită de valorizare energetică;

16. consideră că deșeurile biologice constituie o resursă regenerabilă prețioasă pentru 
producerea de electricitate și de biocarburanți destinați transporturilor, precum și pentru 
aprovizionarea rețelei de gaz, prin purificarea biogazului pe care acestea îl emit (în 
principal metan – 50%-70% - și dioxid de carbon) și transformarea sa în biometan; invită 
Comisia să analizeze și să susțină posibilitățile de utilizare a deșeurilor biologice pentru 
producerea de biogaz;

17. consideră că trebuie create, prin reglementări la nivel comunitar, stimulente pentru 
facilitarea introducerii biogazului în rețeaua de conducte de gaze naturale;

18. ia act de diferențele existente între măsurile legislative naționale și între diversele sisteme 
de gestionare a deșeurilor din fiecare stat membru, precum și de faptul că depozitarea în 
depozitele de deșeuri rămâne cea mai utilizată metodă de eliminare a deșeurilor urbane 
solide în Uniunea Europeană; solicită Comisiei să acționeze mai energic pentru ca 
reglementările referitoare la depozitare să fie respectate și aplicate în întreaga Comunitate 
și să ia în considerare necesitatea de a prezenta, într-un termen cât mai scurt, o propunere 
legislativă privind deșeurile biodegradabile, pentru a se evita depozitarea deșeurilor 
biologice; invită statele membre să-și consolideze cooperarea în vederea schimburilor de 
bune practici în domeniul gestionării deșeurilor biologice;
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19. solicită ca o mai bună informare a opiniei publice cu privire complexitatea circuitului 
deșeurilor, ceea ce include în special educarea în vederea colectării separate corecte a 
deșeurilor și tratarea acestora; invită Comisia și statele membre să promoveze acțiuni 
educative destinate publicului larg, în special în școli, pentru a încuraja gestionarea 
sustenabilă a deșeurilor urbane solide și a sensibiliza cetățenii cu privire la avantajele 
oferite de colectarea separată; subliniază, în acest context, rolul important pe care îl au 
orașele, comunele și întreprinderile locale în consilierea cetățenilor și în furnizarea de 
informații în domeniul prevenirii deșeurilor;

20. îndeamnă Comisia să verifice care sectoare de tratare a deșeurilor biologice prezintă 
eficiența energetică cea mai ridicată;

21. ia act de faptul că reciclarea deșeurilor este în creștere în Europa Occidentală, în timp ce 
țările din Europa Centrală și de Est au încă rate foarte scăzute de reciclare; în consecință, 
solicită Comisiei Europene să promoveze politici de mediu în managementul deșeurilor 
având ca scop creșterea reciclării de deșeuri;
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