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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2009/2153(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– Έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  που αποβλέπουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος, 

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(CΟΜ(2008)0811),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 25 Ιουνίου 2009 (11462/09, 26 Ιουνίου 2009,

– έχοντας υπόψη την Οδηγία 2006/12/ΕΚ Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων,1

– έχοντας υπόψη την Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία 
και το βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα  «2050: Το μέλλον 
αρχίζει σήμερα - συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος»4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό 
πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη θεματική
στρατηγική για την προστασία του εδάφους7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την κοινή θέση 
                                               
1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 9
2 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1
3 ΕΕ C 66Ε, 20.3.2009, σ. 29
4 ΕΕ C 67Ε, 18.3.2010, σ. 44
5 ΕΕ C 247Ε, 15.10.2009, σ. 18
6 ΕΕ C 282Ε, 6.11.2008, σ. 281
7 ΕΕ C 282Ε, 6.11.2008, σ. 138
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του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά τις μεταφορές αποβλήτων1,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την Κοινή θέση του 
Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την "Θεματική 
Στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων",

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου(A7-0000/2010),

A. καλωσορίζοντας την πρωτοβουλία που προωθεί η Επιτροπή με την Πράσινη Βίβλο της,
η οποία παρέχει μία ευκαιρία για κοινοτική δράση στο θέμα της διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων,

Β. υπογραμμίζοντας ότι το άρθρο 2, παράγραφος 4 της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα 
προβλέπει ότι είναι δυνατόν να καθορίζονται με επιμέρους οδηγίες ειδικοί ή 
συμπληρωματικοί κανόνες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων,

Γ. σημειώνοντας τη διασπορά των κανόνων σχετικά με τα βιολογικά απόβλητα και το 
γεγονός ότι τα υφιστάμενα νομοθετικά μέσα δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων 
της αποτελεσματικής διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων· επισημαίνει προς τούτο 
την ανάγκη για μια ειδική οδηγία για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων  
υπογραμμίζει ότι η συγκέντρωση στο αυτό νομοθετικό κείμενο όλων των διάσπαρτων 
σήμερα κανόνων  σχετικά με τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων συνιστά αυτή 
καθεαυτή άσκηση νομοθετικής αριστείας και βελτίωση της νομοθεσίας, αφενός, και 
απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια και νομική βεβαιότητα αφετέρου, εξασφαλίζοντας 
μακροπρόθεσμα την εμπιστοσύνη των δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών,

Δ. εκτιμώντας ότι μία ειδική οδηγία για τα βιολογικά απόβλητα πρέπει να διαθέτει την 
απαραίτητη ευκαμψία για να καλύψει τις διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης που 
υπάρχουν, στο μέτρο που πολλές είναι οι παράμετροι και τοπικές θεωρήσεις που 
εμπλέκονται και που πρέπει να ληφθούν υπόψη,

Ε. επισημαίνοντας ότι τα βιολογικά απόβλητα αντιστοιχούν σε άνω του 30% των αστικών 
στερεών αποβλήτων· σημειώνει τους αυξανόμενους όγκους βιολογικών αποβλήτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων που 

                                               
1 ΕΕ L 190, 12.7.2006, σσ. 1 – 98 και ΕΕ L 318, 28.11.1008, σ. 15
2 ΕΕ C 227Ε, 21.9.2006, σ.524
3 ΕΕ L 312, 23.11.2008, σ. 3
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συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και άλλες αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υγειονομικής ταφής,

ΣΤ. σημειώνοντας το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων, η πολιτική 
διαχείρισης των οποίων διαφέρει πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· 
εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της διαχείρισης αυτών των βιολογικών 
αποβλήτων για την επίτευξη της αποτελεσματικής και βιώσιμης διαχείρισης των πόρων· 
λαμβάνοντας θέση υπέρ της αύξησης της αξιοποίησης των βιολογικών αποβλήτων, 
ώστε να γίνουν πράξη τα ορόσημα για την ανακύκλωση και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για το 
2020,

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, στην αποφυγή των απορριμμάτων από τροφή και 
κήπους π.χ. μέσω του καλύτερου σχεδιασμού των δημόσιων πάρκων με φυτά και 
δέντρα με χαμηλότερο κόστος συντήρησης,

Η. υπογραμμίζοντας τον ρόλο των βιολογικών αποβλήτων στην καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών και το δυναμικό τους στην καταπολέμηση της υποβάθμισης των 
εδαφών και στην προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

Θ. επιμένοντας στην ανάγκη να θεωρούνται τα βιολογικά καύσιμα ως πολύτιμος φυσικός 
πόρος που μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων υψηλής 
ποιότητας· τούτο συντελεί στην καταπολέμηση της υποβάθμισης των ευρωπαϊκών 
εδαφών, στη διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους, στη μείωση της χρήσης 
χημικών βελτιωτικών και την αύξηση της ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν το 
νερό,

Ι. επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού ποιοτικών κριτηρίων για την επεξεργασία των 
βιολογικών καυσίμων και για την ποιότητα των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι η ρύθμιση 
ποιοτικών παραμέτρων για τα λιπάσματα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη στο προϊόν 
αυτό εκ μέρους των καταναλωτών· εκτιμώντας ότι τα λιπάσματα θα πρέπει να 
ταξινομούνται σύμφωνα  με την ποιότητά τους,

ΙΑ. σημειώνοντας τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και το ότι η υγειονομική ταφή εξακολουθεί να είναι 
η πλέον διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέθοδος διάθεσης των αποβλήτων, παρά 
το ότι αποτελεί τη χειρότερη επιλογή για το περιβάλλον,

ΙΒ. επισημαίνοντας ότι σήμερα χάρη στη χωριστή αποκομιδή μπορούν να αποφεύγονται 
μολύνσεις και να ευνοείται ο στόχος της επίτευξης λιπασμάτων υψηλής ποιότητας, να 
παράγονται ποιοτικά υλικά για την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων και να 
βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της ενεργειακής ανάκτησης,
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ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός υποχρεωτικού συστήματος χωριστής αποκομιδής, εκτός 
από τις περιπτώσεις στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ βιολογικών αποβλήτων και 
άλλων δεν είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει τη 
μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων από άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων ουσιών 
ή όταν μία υποδομή χωριστής αποκομιδής δεν δικαιολογείται από περιβαλλοντικής 
απόψεως σε αγροτικές ή αραιοκατοικημένες περιοχές),

ΙΔ. εκτιμώντας ότι οι στόχοι για την εκτροπή των βιολογικών αποβλήτων από τους χώρους 
υγειονομικής ταφής χρειάζονται πρόσθετες νομοθετικές κατευθυντήριες γραμμές για να 
υλοποιηθούν,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει για το περιβάλλον η 
παραγωγή μεταφορικών καυσίμων από βιολογικά απόβλητα,

ΙΣΤ. θεωρώντας ότι ο βασικός στόχος της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να 
είναι το αποτέλεσμα, διότι τούτο επιτρέπει να παραμένουν ανοιχτές όλες οι 
τεχνολογικές επιλογές για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και ενθαρρύνει την 
καινοτομία, την επιστημονική έρευνα και την ανταγωνιστικότητα,

ΙΖ. επισημαίνοντας τη σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της μετάβασης προς μια κοινωνία 
της ανακύκλωσης και του δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα 
αυτό,

ΙΗ. υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενθάρρυνσης της επιστημονικής έρευνας και της 
τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων,

ΙΘ. θεωρώντας ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό και, ιδιαίτερα, στα σχολεία, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων 
και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς τα πλεονεκτήματα της χωριστής 
αποκομιδής· επισημαίνοντας, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των δήμων και 
των δημοτικών επιχειρήσεων στην παροχή συμβουλών και πληροφοριών στους πολίτες 
σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων,

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, να εκπονήσει πρόταση 
ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 2010·

2. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει κριτήρια για την επίτευξη λιπασμάτων υψηλής 
ποιότητας·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας των διαφόρων 
λιπασμάτων που προέρχονται από επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων·

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το σύστημα της 
χωριστής αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο δεν είναι βιώσιμο ή δεν 
αποτελεί την καλύτερη επιλογή από περιβαλλοντικής και οικονομικής απόψεως·
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5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στον τομέα των βιολογικών αποβλήτων και, ιδιαίτερα, στα σχολεία, 
ώστε να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς την πρόληψη των αποβλήτων και τα 
πλεονεκτήματα της χωριστής αποκομιδής·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την επιστημονική έρευνα 
και την τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών 
αποβλήτων·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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AITIOΛOΓIKH ΕΚΘΕΣΗ

Η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ και η εδαφική της εξάπλωση εξακολουθούν να 
συνοδεύονται από αυξανόμενους όγκους αποβλήτων. Υπολογίζεται ότι στην ΕΕ 
παράγονται ετησίως 76,5 έως 102 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από τρόφιμα και κήπους 
που περιέχονται σε ανάμεικτα αστικά απορρίμματα και 37 εκατομμύρια τόνοι από τη 
βιομηχανία ειδών διατροφής και ποτών. 

Η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι η πρόληψη /μείωση των απορριμμάτων, καθώς 
με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μεγάλα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Ο 
στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού της κατάλληλης νομοθεσίας με την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Ελπίζουμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, εάν αναπτύξουν 
ανανεωμένη περιβαλλοντική συνείδηση χαρακτηριζόμενη από συμμετοχικότητα, θα 
συμβάλουν στη συγκεκριμενοποίηση της προτεραιότητας αυτής. Η πρόληψη πρέπει να 
ερμηνευθεί με την ευρεία της έννοια, δηλαδή ότι τα καλύτερα απορρίμματα είναι αυτά 
που δεν υπάρχουν ή αυτά που δεν μπορούν να γίνουν απορρίμματα.

Άλλος στρατηγικός στόχος της πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι να 
καταστεί η ΕΕ μία κοινωνία ανακύκλωσης. Οι τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων που 
παράγονται καθημερινά στην ΕΕ δεν πρέπει να πηγαίνουν χαμένοι. Τα βιολογικά 
απόβλητα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των 
κλιματικών αλλαγών και λόγω της δυνητικής χρησιμότητάς τους ως παραγόντων 
προστασίας των εδαφών και λόγω της προώθησης της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· τούτο συντελεί τα μέγιστα στην ανάκτηση αυτών των τεράστιων όγκων 
απορριμμάτων. Συνεπώς, η βιώσιμη ανάπτυξη προωθείται μέσω της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των πόρων. 

Ο ρόλος των βιολογικών αποβλήτων στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών

Τα απορρίμματα αποτελούν την τέταρτη κατά σειρά πηγή αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως μετά τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και της 
γεωργίας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2004, 109 συνολικά εκατομμύρια αερίων 
του θερμοκηπίου αποδεσμεύτηκαν από τα απορρίμματα.

Η κύρια πηγή εκπομπών είναι η υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή αποτελεί τη 
χειρότερη επιλογή για το περιβάλλον· μπορεί να είναι η φθηνότερη βραχυπρόθεσμα λύση, 
όμως είναι η πιο επιζήμια για το περιβάλλον και απαιτεί μεγαλύτερες δαπάνες 
συντήρησης. Το βασικό αέριο που προέρχεται από την υγειονομική ταφή είναι το μεθάνιο 
το οποίο, εάν δεν δεσμευθεί, είναι 23 φορές ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα ως 
προς τις συνέπειές του στην κλιματική αλλαγή. 

Εξ άλλου, τα στραγγίδια που προέρχονται από την υγειονομική ταφή, εάν δεν 
συλλεχθούν σύμφωνα με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, μπορούν 
να ρυπάνουν τα υπόγεια ύδατα και το έδαφος, πέραν του ότι δημιουργούν 
βιοαερολύματα, δυσοσμία και οπτικές οχλήσεις. Μία ακόμη αρνητική επίπτωση της 
υγειονομικής ταφής είναι η έκταση της χρησιμοποιούμενης γης, η οποία είναι μεγαλύτερη 
σε σύγκριση με την έκταση που χρησιμοποιείται σε άλλες μεθόδους διαχείρισης 
αποβλήτων, οδηγώντας οδηγεί μακροπρόθεσμα σε μη ανακτήσιμη απώλεια εδαφών, και 
τούτο ασφαλώς δεν είναι βιώσιμη λύση. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να 
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ενθαρρυνθεί η εκτροπή των βιολογικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή. 

Το δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων στην καταπολέμηση της υποβάθμισης του 
εδάφους

Σύμφωνα με την Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους (CΟΜ(2006)231 
τελικό) η υποβάθμιση του εδάφους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την Ευρώπη, με 
άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού και του αέρα, στην βιοποικιλότητα και στο 
κλίμα.

Τα βιολογικά απόβλητα μπορούν, εάν γίνει εκμετάλλευσή τους για λιπασματοποίηση, να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξυγίανση του εδάφους. Η λιπασματοποίηση είναι η πιο 
κατάλληλη επιλογή  επεξεργασίας για τα πράσινα απόβλητα και έχει το πλεονέκτημα να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεωργικό λίπασμα. Σύμφωνα με την Θεματική στρατηγική 
για την προστασία του εδάφους, το κόστος της υποβάθμισης του εδάφους μπορεί να 
ανέλθει σε 38 δις € ετησίως.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή λιπάσματος, πρέπει να δοθεί έμφαση στο αποτέλεσμα, 
δηλαδή στην παραγωγή λιπάσματος υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με τη Θεματική 
στρατηγική για την προστασία του εδάφους, το προϊόν λιπασματοποίησης αποτελεί μία 
από τις καλύτερες πηγές σταθερής οργανικής ύλης  και είναι αυτό ακριβώς το σταθερό 
κλάσμα που συμβάλλει στο απόθεμα χούμου στο έδαφος, βελτιώνοντας έτσι τις ιδιότητές 
του. Η χρήση του προϊόντος αυτού προσφέρει οφέλη από αγρονομικής πλευράς, όπως 
είναι η βελτίωση της διάρθρωσης των εδαφών, η διείσδυση της υγρασίας, η δυνατότητα 
συγκράτησης νερού, μικροοργανισμών του εδάφους και παροχής θρεπτικών στοιχείων. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 45% των ευρωπαϊκών εδαφών έχουν χαμηλή περιεκτικότητα 
σε οργανική ύλη, Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η παραγωγή 
λιπάσματος υψηλής ποιότητας από τη σωστή επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων.

To δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τα βιολογικά απόβλητα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σημαντική πρώτη ύλη για 
την δημιουργία βιοενέργειας. Η βιοενέργεια δημιουργείται από την αναερόβια ζύμωση είναι 
η πιο επωφελής τεχνική επεξεργασίας για τα υγρά βιολογικά απόβλητα (π.χ. για το λίπους 
που προέρχεται από τα απόβλητα μαγειρείων). Η αναερόβια ζύμωση παράγει βιοαέριο σε 
κλειστούς αντιδραστήρες και, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή 
ηλεκτρισμού, για θέρμανση ή για βιοκαύσιμα για αυτοκίνητα.

Τα βιολογικά απόβλητα κατώτερης ποιότητας, που δεν έχουν την απαιτούμενη ποιότητα για 
λιπασματοποίηση, μπορούν να μετατραπούν σε ενέργεια και να διαβαθμισθούν ανάλογα με 
την ποιότητά τους.

Τρέχουσα διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων

Έως σήμερα η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων διαφέρει 
σημαντικά από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Υπάρχουν κράτη που πράττουν το ελάχιστο και 
άλλα που ακολουθούν φιλόδοξες πολιτικές, κράτη που ανακυκλώνουν λιγότερο (90% 
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υγειονομική ταφή, 10% ανακύκλωση και ενεργειακή ανάκτηση) ενώ τα αποτελεσματικότερα
φτάνουν σε (10% υγειονομική ταφή, 25% ενεργειακή ανάκτηση και 65% ανακύκλωση).

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν περιορίζει τις επιλογές των κρατών μελών όσον αφορά τις 
λύσεις επεξεργασίας των βιολογικών αποβλήτων, εφόσον τηρούνται ορισμένες βασικές 
προϋποθέσεις, ιδίως αυτές που θέτει η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, η οποία επιβάλλει
στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που να ενθαρρύνουν :τη χωριστή αποκομιδή των 
βιολογικών αποβλήτων, με σκοπό τη λιπασματοποίησή τους και την αναερόβια ζύμωση, την
επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων με τρόπους που να ανταποκρίνονται σε υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και τη χρησιμοποίηση υλικών ασφαλών για το 
περιβάλλον προερχόμενων από βιολογικά απόβλητα. Ήδη η οδηγία για την υγειονομική ταφή 
επέβαλε την σταδιακή υποχρεωτική εκτροπή των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από την 
υγειονομική ταφή.

Ωστόσο, αυτά τα νομοθετικά μέσα δεν πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους. Λαμβάνοντας 
υπόψη την χαμηλή εφαρμογή από τα κράτη μέλη του στόχου της εκτροπής των 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, καθίσταται εμφανής η ανάγκη 
συμπλήρωσης της οδηγίας για την υγειονομική ταφή με πρόσθετα μέτρα.

Το μέλλον της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων

Μία ειδική οδηγία για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων θα αποτελούσε τη βάση για 
την εφαρμογή των αρχών που απορρέουν από την Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα καθώς 
και από τις άλλες οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων εν γένει. Πέραν αυτού, η 
συγκέντρωση σε ένα μόνο νομοθετικό κείμενο όλων των διάσπαρτων σήμερα κανόνων για τη
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων θα αποτελούσε αυτή καθεαυτή άσκηση νομοθετικής 
αριστείας και βελτίωσης της νομοθεσίας. Μία ειδική οδηγία για τη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων θα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και νομική βεβαιότητα στον 
τομέα αυτό, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την εμπιστοσύνη δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτών.

Δεν είναι σκόπιμο να επιβληθεί η πλέον επωφελής επιλογή διαχείρισης, δεδομένου ότι πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός μεταβλητών και τοπικών θεωρήσεων. Επί πλέον, δεν 
πρέπει να αμφισβητηθούν οι επενδύσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη. 
Η οδηγία όμως για την διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να διαθέτει την 
απαραίτητη ευκαμψία ώστε να μπορεί να εντοπίζεται επί τόπου η καλύτερη λύση από 
περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιάς. Ωστόσο, η θέσπιση κανόνων περιβαλλοντικής 
σύγκλισης στον τομέα αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για να δοθούν κατευθύνσεις για νέες 
επενδύσεις.

Μία κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί είναι η χωριστή αποκομιδή των βιολογικών αποβλήτων, 
στο μέτρο που ο διαχωρισμός τους από άλλες ροές αποβλήτων οδηγεί σε αποφυγή 
μολύνσεων και ευνοεί τον στόχο της επίτευξης λιπάσματος υψηλής ποιότητας, παρέχοντας
ποιοτικά υλικά για την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων και βελτιώνοντας την 
αποτελεσματικότητα της ενεργειακής ανάκτησης. Τούτο προϋποθέτει ότι η χωριστή 
αποκομιδή θα καταστεί υποχρεωτική. Τα κράτη μέλη θα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να 
απαλλαγούν της υποχρέωσης αυτής εάν η χωριστή αποκομιδή δεν είναι βιώσιμη ή δεν 
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αποτελεί την καλύτερη λύση από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη (όταν, π.χ., η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει τη μόλυνση των 
βιολογικών αποβλήτων από άλλες ροές αποβλήτων ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται  από περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές).

Η κανονιστική ρύθμιση της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων δεν είναι σημαντική 
μόνο για τον περιβάλλον αλλά, εξίσου, για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου 
ότι σήμερα παρατηρούνται καταστάσεις όπου στο ένα κράτος το λίπασμα που παράγεται από 
βιολογικά απόβλητα να θεωρείται απόβλητο και στο άλλο να θεωρείται προϊόν. Και στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να εναρμονισθούν οι πολιτικές των κρατών μελών μέσω μιας ειδικής 
οδηγίας για τα βιολογικά απόβλητα.

Επί πλέον, η διαχείριση των αποβλήτων έχει σημαντικές προεκτάσεις στον κοινωνικό τομέα. 
Η βιομηχανία ανακύκλωσης, π.χ., δημιουργεί έως και 250 θέσεις εργασίας στην ανακύκλωση 
10 000 τόνων απορριμμάτων ενώ στην περίπτωση της αποτέφρωσης οι δημιουργούμενες 
θέσεις είναι από 20 ως 40, έναντι των 10 στην περίπτωση της υγειονομικής ταφής. 

Εν κατακλείδι, η συγκέντρωση σε μία ειδική οδηγία για τη διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων όλων των διάσπαρτων σήμερα κανόνων για τα βιολογικά απόβλητα, μαζί με 
νέους κανόνες, θα καταστήσει δυνατή μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων 
μειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων. Επί πλέον, θα 
καταστήσει δυνατή την ανάκτηση οργανικής ύλης για το έδαφος, περιορίζοντας τη χρήση 
χημικών ουσιών ως λιπασμάτων, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της 
εκτροπής των βιολογικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, θα ενθαρρύνει τη χωριστή 
αποκομιδή, θα καταστήσει σαφέστερο το πότε ένα υλικό που προέρχεται από βιολογικά 
απόβλητα πρέπει να θεωρείται προϊόν και θα τονώσει την τεχνολογική καινοτομία και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σύμφωνα με τη Στρατηγική της ΕE για το 2020.

Στην παρούσα συγκυρία οικονομικής κρίσης, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να 
παραιτηθούν ούτε να περιορίσουν τις φιλοδοξίες τους για αρχηγία σε θέματα περιβάλλοντος.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί στην ΕΕ η παρούσα κατάσταση των τεράστιων όγκων 
απορριμμάτων στην υγειονομική ταφή. Η επιλογή αυτή, παρά το ότι φαίνεται ως η λιγότερο 
δαπανηρή, στην πραγματικότητα είναι η ακριβότερη, εάν ληφθεί υπόψη τι κοστίζει 
μακροπρόθεσμα· ουδόλως ευνοεί τους στόχους μας για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής ούτε επιτρέπει τη χρήση των βιολογικών αποβλήτων ως φυσικών πόρων. Με την 
προώθηση της χωριστής αποκομιδής, καλλιεργείται μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση στον
ευρωπαίο πολίτη ενώ, ταυτόχρονα, μειώνεται το κόστος και ενθαρρύνεται η παραγωγή ενός 
προϊόντος. 

Με μια ειδική οδηγία για τα βιολογικά απόβλητα που θα ακολουθεί την κατεύθυνση αυτή, θα 
μπορέσουμε να συνδυάσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμη 
ανάπτυξη με εγγυήσεις για ποιότητα ζωής για τους ευρωπαίους πολίτες.


