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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Komisijos žaliosios knygos dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje
(2009/2153(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 ir 192 straipsnius, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos 
Sąjungoje (COM(2008)0811),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtas išvadas (2009 
m. birželio 26 d. 11462/09),

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/12/EB dėl atliekų1,

– atsižvelgdamas į 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų2, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl tvaraus žemės ūkio ir biodujų: 
Būtinas ES teisės aktų persvarstymas3,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 4 d. rezoliuciją „Ateitis prasideda šiandien. 
Rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl tarpinės šeštosios 
aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2004/35/EB3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 13 d. rezoliuciją dėl dirvožemio apsaugos 
teminės strategijos7, 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos 

                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
3 OL C 66E, 2009 3 20, p.29.
4 OL C 67E, 2010 3 18, p.44
5 OL C 247E, 2009 10 15, p.18.
6 OL C 282E, 2008 11 6, p. 281.
7 OL C 282E, 2008 11 6, p. 138.
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dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl atliekų vežimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl atsinaujinančios energijos 
dalies ES ir konkrečių veiksmų pasiūlymų2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atliekų ir panaikinančią kai 
kurias direktyvas3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl teminės atliekų perdirbimo 
strategijos4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi šioje Komisijos žaliojoje knygoje siūloma sveikintina iniciatyva užtikrina 
galimybę imtis Bendrijos veiksmų biologinių atliekų tvarkymo srityje,

B. kadangi Pagrindų direktyvos dėl atliekų 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad atskirose 
direktyvose gali būti nustatytos konkrečios ar papildomos tam tikrų kategorijų atliekų 
tvarkymo taisyklės,

C. kadangi biologinių atliekų tvarkymo taisyklės nėra išsamios ir esamų teisinių priemonių 
nepakanka siekiant suformuluotų veiksmingo biologinių atliekų tvarkymo tikslų;  kadangi 
dėl šios priežasties būtina parengti konkrečią direktyvą dėl biologinių atliekų tvarkymo; 
kadangi įvairių biologinių atliekų tvarkymo taisyklių sujungimas į vieną teisės aktą būtų 
savaime aukšto lygio ir geresnės teisėkūros pavyzdys ir tuo pat metu būtų užtikrinamas 
paprastumas, didesnis aiškumas ir teisinis tikrumas tokiu būdu užtikrinant ilgalaikį 
visuomenės ir privačių investuotojų pasitikėjimą,

D. kadangi konkrečioje direktyvoje dėl biologinių atliekų tvarkymo būtinai turėtų būti 
užtikrintas lankstumas, kad ši direktyva apimtų įvairias esamas tvarkymo galimybes, 
turint mintyje daugybę permainingų aplinkybių ir vietos sąlygas, į kurias reikia atsižvelgti,

E. kadangi biologinės atliekos sudaro 30 proc. kietųjų miesto atliekų; kadangi biologinių 
atliekų apimtys Europos Sąjungoje didėja ir šios atliekos yra didžiulis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų šaltinis ir daro kitokį neigiamą poveikį aplinkai, kai yra paliekamos 
sąvartynuose,

F. kadangi dar nėra ištirtos biologinių atliekų tvarkymo pagal labai skirtingas kiekvienos 
valstybės narės taisykles galimybės; kadangi siekiant užtikrinti veiksmingą ir tvarų 
išteklių tvarkymą būtina geriau tvarkyti minėtąsias atliekas;  kadangi reikėtų skatinti 

                                               
1 OL L 190, 2006 7 12, p. 1 - 98 ir OL L 318, 2008 11 28, p. 15.
2 OL L 227, 2006 9 21, p. 524.
3 OL L 312, 2008 11 23, p. 3.
4 OL C 287 E, 2007 11 29, p. 168.
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biologinių atliekų perdirbimą siekiant su perdirbimu ir su atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais susijusių tikslų ir tokiu būdu siekiant strategijos „ES 2020“ tikslų,

G. kadangi šių atliekų tvarkymą reikėtų apibrėžti struktūriškai pagal atliekų tvarkymo 
prioritetų hierarchiją: prevencija ir mažinimas, pakartotinis panaudojimas, perdirbimas, 
kitų rūšių utilizacija, ypač energijos gamybos reikmėms, ir, kaip paskutinė galimybė, 
šalinimas į sąvartynus (pagal Pagrindų direktyvos dėl atliekų 4 straipsnį); kadangi 
biologinių atliekų tvarkymo srityje pirmenybė teikiama prevencijai; kadangi užtikrinus 
prevenciją sudaromos galimybės užkirsti kelią maisto ir žaliosioms atliekoms, pvz., geriau 
projektuojant viešuosius parkus, kuriuose auginami mažai priežiūros reikalaujantys 
augalai ir medžiai,

H. kadangi biologinėms atliekoms tenka svarbu vaidmuo kovojant su klimato kaita ir jas 
galima panaudoti kovojant su dirvožemio degradacija ir skatinant energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybą,       

I. kadangi biologines atliekas reikėtų laikyti vertingais natūraliais ištekliais, kuriuos galima 
naudoti kokybiškam kompostui gaminti ir tokiu prisidėti prie kovos su dirvožemio 
degradacija Europoje, dirvožemio derlingumo išsaugojimo, cheminių trąšų naudojimo 
mažinimo ir dirvožemio vandens išlaikymo savybių gerinimo, 

J. kadangi reikia nustatyti biologinių atliekų tvarkymo ir komposto kokybės standartus; 
kadangi reglamentavus komposto kokybės parametrus bus galima užtikrinti vartotojų 
pasitikėjimą šiuo produktu; kadangi kompostą reikėtų suklasifikuoti atsižvelgiant į jo 
kokybę,

K. kadangi valstybėse narėse taikomos skirtingos atliekų tvarkymo sistemos, o atliekų 
šalinimas į sąvartynus yra plačiausiai Europos Sąjungoje naudojamas, nors ir labiausiai 
aplinkai kenkiantis, kietųjų miesto atliekų šalinimo būdas,

L. kadangi taikant atskiro atliekų surinkimo būdą sudaromos sąlygos išvengti užteršimo ir 
siekti kokybiško komposto gamybos tikslo parūpinant kokybiškų medžiagų biologinių 
atliekų perdirbimui ir užtikrinant veiksmingesnį energijos regeneravimą,

M. kadangi svarbu, kad būtų privalomai naudojamos atskiro atliekų surinkimo sistemos, 
išskyrus tuos atvejus, kai biologinių atliekų atskyrimas nuo kitų rūšių atliekų būtų 
nenaudingas aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu (ypač kai dėl atskiro atliekų 
surinkimo logistikos nėra sąlygų užtikrinti, kad biologinės atliekos nebūtų užterštos kitų 
rūšių atliekomis ar teršalais, arba kai atskiro atliekų surinkimo infrastruktūra aplinkos 
apsaugos požiūriu nėra pateisinama kaimo ar retai apgyvendintose vietovėse),

N. kadangi atsižvelgiant į prastą į sąvartynus šalinamų atliekų kiekio mažinimo tikslų 
įgyvendinimą ir norint pasiekti šiuos tikslus reikia papildomų teisinių gairių,

O. kadangi iš biologinių atliekų gaminant degalus transporto priemonėms gaunama didelė 
nauda aplinkos apsaugos požiūriu; 

P. kadangi pagrindinis biologinių atliekų tvarkymo uždavinys turi būti siekti, kad visos 
technologinės biologinių atliekų tvarkymo galimybės galėtų būti laikomos atviros, o 
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naujovės, moksliniai tyrimai ir konkurencingumas galėtų būti skatinami,

Q. kadangi visuomenės virsmas atliekas perdirbančia visuomene ir naujų darbo vietų kūrimo 
šioje srityje galimybės labai susiję,

R. kadangi reikia skatinti mokslinius tyrimus ir technologinių naujovių kūrimą biologinių 
atliekų tvarkymo srityje,

S. kadangi Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti sąmoningumo didinimo veiklą šioje 
srityje, ypač mokyklose, kad būtų skatinamas tvarus kietųjų miesto atliekų tvarkymas, o 
visuomenė supažindinama su atskiro atliekų surinkimo nauda; kadangi savivaldybėms ir 
savivaldybių įmonėms tenka svarbus vaidmuo teikiant visuomenei konsultacijas ir 
informaciją atliekų kiekio mažinimo klausimais,

1. ragina Komisiją persvarstyti biologinėms atliekoms taikomus teisės aktus siekiant 
vadovaujantis subsidiarumo principu iki 2010 m. pabaigos parengti pasiūlymą dėl 
konkrečios direktyvos;

2. ragina Komisiją nustatyti kokybiško komposto gamybos kriterijus;

3. ragina Komisiją patvirtinti įvairių rūšių komposto, gaunamo tvarkant biologines atliekas, 
klasifikavimo pagal kokybę sistemą; 

4. ragina Komisiją įpareigoti valstybes nares privalomai naudoti atskiro atliekų surinkimo 
sistemas, išskyrus atvejus, kai tai nėra naudinga arba tai nėra geriausias pasirinkimas 
aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti informuotumo biologinių atliekų klausimais 
didinimo veiklą, ypač mokyklose, kad būtų skatinamas tvarus biologinių atliekų  
tvarkymas, o visuomenė supažindinama su atliekų mažinimo galimybėmis ir atskiro 
atliekų surinkimo nauda;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti mokslinius tyrimus ir technologinių naujovių 
kūrimą biologinių atliekų tvarkymo srityje;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Augant ES ekonomikai ir teritorijai ir toliau nuolat didėja atliekų kiekiai. Nustatyta, kad 
kasmet Europos Sąjungoje iš viso susidarančių biologinių atliekų kiekis yra 76,5–102 
milijonai tonų maisto ir žaliųjų atliekų ir 37 milijonai tonų maisto ir gėrimų pramonės atliekų.

Didžiausią pirmenybę reikia teikti atliekų prevencijai ar mažimui, iš kurių būtų gaunama 
didelė nauda aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu. Šį tikslą galima pasiekti taikant teisės 
aktus ir didinant visuomenės informuotumą. Tikimasi, kad Europos piliečiai, atgaivinus jų 
sąmoningumą aplinkos apsaugos klausimais ir jų norą dalyvauti, padės siekti šio tikslo. 
Prevencija turėtų būti suvokiama plačiąja prasme, t. y., kad geriausios atliekos yra tos, kurių 
nėra arba kurios netaps atliekomis.

Tolesnis atliekų tvarkymo politikos strateginis uždavinys turėtų būti paversti ES atliekas 
perdirbančia visuomene. Didžiulio kasdien ES pagaminamų atliekų kiekio negalima tiesiog 
išeikvoti. Biologinėms atliekoms tenka svarbus vaidmuo kovojant su klimato kaita, jos yra 
labai vertingos apsaugant dirvožemį ir skatinant energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybą, 
taigi jos yra svarbus veiksnys utilizuojant šį atliekų kiekį. Vadinasi, tvarų vystymąsi galima 
skatinti veiksmingai valdant išteklius.

Biologinių atliekų vaidmuo kovojant su klimato kaita

Po energetikos, pramonės ir žemės ūkio atliekos yra ketvirtas pagal dydį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų šaltinis Europos Sąjungoje. Pagal 2004 m. duomenis atliekų sektoriuje visų 
išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudarė 109 milijonų tonų.

Pagrindinis išmetalų šaltinis yra sąvartynai. Net jei atliekų šalinimas į sąvartynus yra 
pigiausias būdas trumpuoju laikotarpiu, jis yra aplinkai kenksmingiausias, jį naudojant tenka 
vykdyti su aplinkos apsauga susijusius įsipareigojimus ir patiriamos didesnės eksploatacijos 
išlaidos. Sąvartynuose daugiausia išsiskiria metano dujos, kurios nesurinktos daro 23 kartus 
didesnį poveikį klimato kaitai nei anglies dioksidas.

Be to, sąvartynuose susidarantis filtratas, jei jis nesurenkamas pagal Atliekų sąvartynų 
direktyvą, gali užteršti požeminį vandenį ir dirvožemį, taip pat iš jo susidaro biologiniai 
aerozoliai, nemalonus kvapas ir jis gadina kraštovaizdį.  Dar vienas atliekų šalinimo į 
sąvartynus aspektas yra tai, kad jam naudojama didesni žemės plotai nei naudojant kitus 
atliekų tvarkymo būdus ir kad per ilgesnį laikotarpį negrįžtamai prarandami žemės plotai, 
vadinasi šis būdas nėra tvarus. Todėl labai svarbu skubiai mažinti į sąvartynus šalinamų 
biologinių atliekų kiekius.

Biologinių atliekų reikšmė kovojant su dirvožemio degradacija

2006 m. Dirvožemio apsaugos teminėje strategijoje (COM(2006)231 galutinis) dirvožemio 
degradacija vadinama didele Europos Sąjungos problema. Dirvožemio degradacija daro 
tiesioginį poveikį vandens ir oro kokybei, biologinei įvairovei ir klimatui.

Kompostavimui naudojamos biologinės atliekos gali atlikti svarbų vaidmenį atkuriant 
dirvožemį. Kompostavimas yra tinkamiausias žaliųjų atliekų tvarkymo būdas, kurį plėtojant 
galima gauti naudos, nes kompostu galima tręšti dirvožemį. Dirvožemio apsaugos teminėje 
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strategijoje tvirtinama, kad dėl dirvožemio degradacijos per patiriami nuostoliai galėtų 
sudaryti 38 milijardus eurų.

Plėtojant komposto gamybą reikėtų didžiausią dėmesį skirti rezultatui, t. y. kokybiškam 
kompostui. Pagal Dirvožemio apsaugos teminėje strategiją kompostas yra vienas iš geriausių 
stabilios organinės medžiagos, iš kurios pažeistame dirvožemyje gali susidaryti naujas 
humusas, šaltinių. Komposto naudojimas turi agronominių privalumų: pagerinama 
dirvožemio struktūra, drėgmės skverbtis, vandens įgertis, dirvožemio mikroorganizmų sudėtis 
ir dirvožemio aprūpinimas maistinėmis medžiagomis. Nustatyta, kad 45 proc. Europos 
dirvožemio sudėtyje yra mažai organinių medžiagų. Šiuo atžvilgiu svarbu skatinti kokybiško 
komposto gamybą tinkamai tvarkant biologines atliekas.

Biologinių atliekų reikšmė skatinant energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių

Biologinės atliekos taip pat gali būti svarbi žaliava bioenergijos gamybai. Bioenergija 
gaminama anaerobinio skaidymo būdu, kuris yra tinkamiausias drėgnų biologinių atliekų 
(pavyzdžiui, virtuvės atliekų) tvarkymo būdas. Anaerobinio skaidymo proceso metu 
reguliuojamuose reaktoriuose susidaro biologinės dujos, kurias galima naudoti elektros 
energijos gamybai, šildymui ar kaip biokurą automobiliams.

Iš prastesnės kokybės biologinių atliekų, kurios neatitinka kompostavimui taikomų kokybės 
reikalavimų, turėtų būti gaminama energija ir jos turėtų būti klasifikuojamos pagal kokybę. 

Dabartinis biologinių atliekų tvarkymas

Iki šiol biologinės atliekos buvo tvarkomos pagal skirtingą kiekvienoje valstybėje narėje 
nustatytą tvarką: kai kuriose šalyse taikomos minimalios priemonės, kitose imamasi plataus 
užmojo priemonių. Labai skiriasi mažiausiai atliekų perdirbančios valstybės narės (90 proc. 
atliekų šalinama į sąvartynus, 10 proc. atliekų perdirbama ir naudojama energijai gaminti) ir 
veiksmingiausiai šią problemą sprendžiančios valstybės narės (10 proc. atliekų šalinama į 
sąvartynus, 25 proc. atliekų naudojama energijai gaminti ir 65 proc. atliekų perdirbama).

Galiojančiuose ES teisės aktuose neribojamos valstybių narių galimybės pasirinkti tvarkymo 
būdų su sąlyga, kad jos laikosi tam tikrų pagrindinių reikalavimų, ypač nustatytų Pagrindų 
direktyvoje dėl atliekų, kurioje valstybės narės yra raginamos imtis priemonių, kuriomis 
skatinama: biologines atliekas rinkti atskirai, kad jas galima būtų kompostuoti ir skaidyti 
anaerobiniu būdu; tvarkyti biologines atliekas tokiu būdu, kuris atitiktų aukšto lygio aplinkos 
apsaugos reikalavimą; ir naudoti aplinkai nekenksmingas medžiagas, gautas iš biologinių 
atliekų. Atliekų sąvartynų direktyvoje taip pat nustatyta, kad biologinės atliekų, šalinamų į 
sąvartynus, kiekis turėtų būti palaipsniui mažinamas.

Vis dėlto taikant šias teisines priemones nebuvo pasiekti nustatyti tikslai. Kadangi valstybės 
narės padarė nepakankamą pažangą siekdamos tikslo sumažinti biologinių atliekų, šalinamų į 
sąvartynus, kiekį, akivaizdu, kad reikia priimti naujas, Atliekų sąvartynų direktyvą 
papildančias, priemones.

Biologinių atliekų tvarkymas ateityje

Konkreti direktyva dėl biologinių atliekų tvarkymo būtų svarbus ramstis įgyvendinant 
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Pagrindų direktyvoje dėl atliekų ir kitose su atliekų tvarkymu apskritai susijusiose direktyvose 
nustatytus principus. Be to, įvairių biologinių atliekų tvarkymo taisyklių sujungimas į vieną 
teisės aktą būtų savaime aukšto lygio ir geresnės teisėkūros pavyzdys. Priėmus konkrečią 
direktyvą dėl biologinių atliekų tvarkymo būtų užtikrintas didesnis aiškumas, paprastumas ir 
teisinis tikrumas šioje srityje tokiu būdu užtikrinant ilgalaikį visuomenės ir privačių 
investuotojų pasitikėjimą.

Nenorima versti naudoti naudingiausius tvarkymo būdus turint mintyje daugybę permainingų 
aplinkybių ir vietos sąlygas, į kurias reikia atsižvelgti. Be to, neturėtų būti keliamos abejonės 
dėl valstybių narių jau padarytų investicijų. Taigi direktyvoje dėl biologinių atliekų tvarkymo 
turėtų būti užtikrintas tam tikras lankstumas, kad aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu 
geriausias būdas galėtų būti nustatomas vietos lygmeniu. Vis dėlto, norint nukreipti 
investicijas teisinga linkme, itin svarbu nustatyti šios srities aplinkos apsaugos konvergencijos 
taisykles.

Viena iš krypčių turėtų būti atskiro biologinių atliekų surinkimo plėtojimas, nes atskiriant 
biologines atliekas nuo kitų rūšių atliekų sudaromos sąlygos išvengti užteršimo ir kokybiško 
komposto gamybos tikslas parūpinant kokybiškų medžiagų biologinių atliekų perdirbimui bei 
veiksmingesnis energijos regeneravimas. Todėl atskiras surinkimas turėtų būti privalomas. 
Nepaisant to valstybės narės galėtų būti atleistos nuo šio įpareigojimo, kai biologinių atliekų 
atskyrimas nuo kitų rūšių atliekų būtų nenaudingas aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu 
(ypač kai dėl atskiro atliekų surinkimo logistikos nėra sąlygų užtikrinti, kad biologinės 
atliekos nebūtų užterštos kitų rūšių atliekomis ar teršalais, arba kai atskiro atliekų surinkimo 
infrastruktūra aplinkos apsaugos požiūriu nėra pateisinama kaimo ar retai apgyvendintose 
vietovėse).

Biologinių atliekų reglamentavimas yra svarbus ne tik aplinkos apsaugos požiūriu, bet ir 
kalbant apie vidaus rinkos veikimą, nes jau dabar esama atvejų, kai iš biologinių atliekų 
pagamintas kompostas vienoje vietoje laikomas atliekomis, o kitoje produktu. Šiuo atveju taip 
pat priėmus konkrečią direktyvą dėl biologinių atliekų turėtų būti suderinta valstybių narių 
politika.

Atliekų tvarkymas taip pat turi didelį socialinį poveikį. Pavyzdžiui, perdirbamojoje pramonėje 
perdirbant 10 000 tonų atliekų sukuriama 250 darbo vietų, kai tuo tarpu deginant jas 
sukuriama nuo 20 iki 40 darbo vietų, o šalinant į sąvartynus apie 10 darbo vietų.

Sujungus įvairias fragmentiškas biologinių atliekų taisykles ir naujas taisykles į vieną 
konkrečią direktyvą dėl biologinių atliekų tvarkymo atsirastų galimybė veiksmingiau valdyti 
išteklius ir sumažinti biologinių atliekų tvarkymo išlaidas. Taip pat atsirastų galimybė atkurti 
dirvožemyje organines medžiagas ir sumažinti cheminių trąšų naudojimą, padėti valstybėms 
narėms siekti tikslo sumažinti biologinių atliekų, šalinamų į sąvartynus, kiekį, skatinti atskirą 
atliekų surinkimą, išaiškinti, kada iš biologinių atliekų pagaminta medžiaga laikoma produktu, 
ir skatinti kurti technologijų naujoves ir darbo vietas vadovaujantis strategija „ES 2020“.

Šios ekonominės krizės metu Europos institucijos neturėtų pasiduoti ir sumažinti savo 
užmojus būti lyderiais aplinkos apsaugos srityje. Negalime leisti, kad ES ir toliau tokia didelė 
atliekų dalis būtų šalinama į sąvartynus. Šis atliekų tvarkymo būdas iš pradžių gali atrodyti 
pigiausias, tačiau iš tiesų jis yra brangiausias turint mintyje išlaidas per ilgą laikotarpį ir jį 
naudodami negalėsime pasiekti savo tikslų kovoje su klimato kaita ir neturėsime galimybės 
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naudoti biologinių atliekų kaip išteklių. Pasisakant už tuo pat metu vykdomą atskirą surinkimą 
mes didiname gyventojų supratimą apie aplinkos apsaugos problemas, tuo pat metu mažinant 
sąnaudas ir skatinant biologinių atliekų kaip produkto vartojimą.

Priėmus konkrečią direktyvą dėl biologinių atliekų turinčią šias nuostatas, atsiras galimybė ne 
tik užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį ir tvarų augimą, bet ir kokybišką gyvenimą 
Europos piliečiams.


