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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s pobudo Komisije o možnostih ukrepanja Skupnosti pri ravnanju z biološkimi 
odpadki, predstavljeno v zeleni knjigi,

2. ugotavlja, da biološki odpadki tvorijo več kot 30 % trdnih komunalnih odpadkov; meni, 
da bo boljše ravnanje z njimi prispevalo k trajnostnemu ravnanju z viri ter uresničitvi 
ciljev glede recikliranja in energije iz obnovljivih virov,

3. meni, da bi moralo biti ravnanje z biološkimi odpadki del trajnostnega ravnanja z odpadki, 
katerega namen je racionalna uporaba in ohranjanje virov ter zmanjševanje vpliva na 
okolje,

4. opozarja, da mora ravnanje s tovrstnimi odpadki na splošno slediti hierarhiji postopkov za 
njihovo obdelavo: preventiva, recikliranje in drugi načini predelave, med drugim za 
pridobivanje energije, ter odlaganje kot zadnja možnost (Direktiva 1991/31/ES, člen 5),

5. meni, da se lahko optimalna odločitev za postopek obdelave sprejme samo ob stalnem 
preverjanju lokalnih razmer (naselitvena struktura, struktura bioloških odpadkov, že
obstoječe zmogljivosti itd.),

6. poudarja, da je treba pri recikliranju bioloških odpadkov za proizvodnjo energije biti 
pozoren na energetsko učinkovitost in trajnost razvoja ter predvsem da je treba tako 
proizvodnjo uporabiti na čim učinkovitejši način,

7. poudarja, da ravnanje z biološkimi odpadki vključuje preprečevanje nastajanja odpadkov, 
recikliranje in kompostiranje v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz Direktive 
2008/98/ES,

8. meni, da je mehansko-biološka obdelava učinkovita možnost, pri kateri se velike količine 
gnijočih odpadkov uporabi za kompostiranje, anaerobno presnovo in pridobivanje 
energije,

9. vztraja, da je treba biološke odpadke, ki ne vsebujejo škodljivih snovi, obravnavati kot 
dragocen naravni vir za proizvodnjo kakovostnega komposta, 

10. meni, da je prihodnost kmetijstva odvisna tudi od ohranjanja in obnavljanja rodovitnosti 
tal; opaža, da lahko uporaba kakovostnega komposta v kmetijstvu prispeva k ohranjanju 
rodovitnosti tal, povečanju zmogljivosti tal za zadrževanje vode, zmogljivosti za vezavo 
ogljika in zmanjšanju uporabe sintetičnih gnojil; poudarja vlogo držav članic pri 
zagotavljanju kakovostnega komposta na kmetijskih zemljiščih,

11. poudarja, da je treba jasno opredeliti standarde za obdelavo bioloških odpadkov in 
kakovost komposta, da bi se izognili postopnemu onesnaževanju tal; poziva Komisijo, naj 
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oceni možnost zakonodajnih predlogov o merilih kakovosti za kompost in pregnito blato, 
ki morajo temeljiti na ločenem zbiranju,

12. opozarja, da je pline, ki se sproščajo pri kompostiranju snovi na odlagališčih, le težko 
nadzorovati, kar utegne biti resna nevarnost za okolje in ozračje; opozarja tudi, da k 
pravilno zasnovanemu kompostiranju predvsem bioloških komunalnih odpadkov sodi 
tudi varstvo podtalnice pred izcednimi vodami iz kompostišča,

13. meni, bi moralo biti podlaga za povračilo povečanih stroškov zaradi vnosa škodljivih 
snovi načelo „onesnaževalec plača“, tako da negativni zunanji dejavniki uporabe 
bioloških odpadkov ne bi bremenili kmetijstva,

14. ponovno opozarja, da je ločeno zbiranje odpadkov ključno za izpolnjevanje zahtev iz 
direktive o odlagališčih (Direktiva 1999/31/ES, uvodna izjava 17), vir kakovostnih snovi 
za reciklažo bioloških odpadkov in prispeva k izboljšanju učinkovitosti pridobivanja 
energije; izrecno poziva Komisijo, naj države članice podpre pri uvajanju sistemov za 
ločevanje odpadkov in pripravi obvezujoče in ambiciozne načrte za recikliranje tovrstnih 
odpadkov,

15. meni, da je povezanost sežiganja bioloških odpadkov s pridobivanjem energije 
pomemben pogoj za to, da postane sežiganje bioloških odpadkov možna alternativa v 
hierarhiji ravnanja z odpadki,

16. meni, da so biološki odpadki pomemben obnovljiv vir za proizvodnjo elektrike ter 
biogoriva za prevoz in uporabo v omrežju plina, saj se biometan pridobiva s 
prečiščevanjem bioplina (večinoma metan – 50 in 70 % – ter ogljikov dioksid); poziva 
Komisijo, naj analizira in spodbuja možnosti uporabe organskih odpadkov za 
pridobivanje bioplina,

17. meni, da je treba z ureditvijo na ravni Skupnosti zagotoviti spodbude, s katerimi bi 
omogočili uporabo bioplina v omrežju zemeljskega plina,

18. ugotavlja, da se veljavni nacionalni zakonodajni ukrepi in sistemi ravnanja z odpadki med 
državami članicami razlikujejo in da je odlaganje trdnih komunalnih odpadkov v 
Evropski uniji še vedno najpogosteje uporabljen postopek; poziva Komisijo, naj 
odločneje zagotavlja spoštovanje in uporabo določb o odlaganju odpadkov v vsej 
Skupnosti ter naj čim prej oceni potrebo po zakonodajnem predlogu za ravnanje z 
biološkimi odpadki, da bi zagotovili, da biološki odpadki ne bodo prišli do odlagališč; 
poziva države članice, naj povečajo svoje sodelovanje in njihovo izmenjavo najboljše 
prakse na področju ravnanja z biološkimi odpadki,

19. poziva k večji osveščenosti javnosti glede kompleksnosti verige odpadkov, vključno z 
izobraževanjem o ustreznem razvrščanju odpadkov in ravnanju z njimi; poziva Komisijo 
in države članice, naj spodbujajo izobraževalne dejavnosti v javnosti, zlasti pa v 
evropskih šolah, ki bodo spodbujale trajnostno ravnanje s trdimi komunalnimi odpadki,
zlasti na prvi stopnji oz. pri ločenem zbiranju odpadkov; v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembna je vloga mest, občin in komunalnih podjetij pri svetovanju in pripravi 
informacij za državljane s področja preprečevanja nastajanja odpadkov,
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20. poziva Komisijo, naj preveri, na katerih obrtnih področjih so biološki odpadki energetsko 
najučinkovitejši,

21. je seznanjen s tem, da recikliranje odpadkov v zahodni Evropi narašča, v srednje- in 
vzhodnoevropskih državah pa je stopnja recikliranja še zelo nizka; zato poziva Komisijo, 
naj spodbuja okoljske politike na področju ravnanja z odpadki, katerih cilj bo povečati 
reciklažo odpadkov.
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