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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas Zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā
(2009/2153(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. un 192. pantu, kuros ir noteikts 
mērķis veicināt cilvēku veselības un vides augstu aizsardzības līmeni,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā 
(COM(2008)0811),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2009. gada 25. jūnijā pieņemtos secinājumus 
(11462/09, 2009. gada 26. jūnijs),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/12/EK 
par atkritumiem1,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem2,

– ņemot vērā 2008. gada 12. marta rezolūciju par ilgtspējīgu lauksaimniecību un biogāzi —
nepieciešamība pārskatīt ES tiesību aktus3,

– ņemot vērā 2009. gada 4. februāra rezolūciju „2050: nākotne sākas jau šodien —
ieteikumi ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”4,

– ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par Sestās Kopienas vides rīcības programmas 
vidusposma pārskatu5,

– ņemot vērā 2007. gada 14. novembra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko izveido pamatnostādnes augsnes aizsardzībai un groza 
Direktīvu 2004/35/EK6,

– ņemot vērā 2007. gada 13. novembra rezolūciju par tematisko stratēģiju augsnes 
aizsardzībai7,

– ņemot vērā 2005. gada 25. oktobra rezolūciju par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par atkritumu sūtījumiem 8,

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
3 OV C 66E, 20.3.2009., 29. lpp.
4 OV C 67E, 18.3.2010., 44. lpp.
5 OV C 247E, 15.10.2009., 18. lpp.
6 OV C 282 E, 6.11.2008., 281. lpp.
7 OV C 282 E, 6.11.2008., 138. lpp.
8 OV L 190, 12.7.2006., 1-98. lpp. un OV L 318, 28.11.1008., 15. lpp.
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– ņemot vērā 2005. gada 29. septembra rezolūciju par atjaunīgās enerģijas apmēru ES un 
priekšlikumiem konkrētām darbībām1,

– ņemot vērā 2008. gada 17. jūnija rezolūciju attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu2,

– ņemot vērā 2007. gada 13. februāra rezolūciju Tematiska stratēģija atkritumu pārstrādei3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļajā grāmatā popularizēto iniciatīvu, saistībā ar kuru rodas 
iespēja bioatkritumus apsaimniekošanas jomā rīkoties Kopienas līmenī,

B. tā kā Atkritumu pamatdirektīvas 2. panta 1. punktā ir noteikts, ka, pieņemot konkrētai 
kategorijas atkritumu apsaimniekošanai paredzētas direktīvas, var noteikt īpašus vai 
papildu noteikumus;

C. tā kā bioatkritumus reglamentējošie noteikumi nav iekļauti vienā dokumentā un tā kā 
šābrīža regulējums likumdošanas dokumentos nenodrošina bioatkritumu efektīvas 
apsaimniekošanas izvirzīto mērķu sasniegšanu; tā kā šā iemesla dēļ ir jāpieņem atsevišķa 
bioatkritumu apsaimniekošanu reglamentējoša direktīva; tā kā bioatkritumu 
apsaimniekošanu reglamentējošo dažādo noteikumu apvienošana vienā likumdošanas aktā 
jau būtu likumdošanas izcilības un labākas likumu izstrādes apliecinājums, ja tādējādi 
tiktu nodrošināta akta saprotamība, lielāka skaidrība un juridiskā noteiktība un līdz ar to 
arī publisko un privāto ieguldītāju ilgtermiņa paļāvība;

D. tā kā konkrētās direktīvas par bioatkritumiem regulējums ir jāizstrādā tā, lai to varētu 
attiecināt uz dažādiem šobrīd īstenotajiem apsaimniekošanas veidiem, paturot prātā, ka ir 
jāņem vērā daudz mainīgo faktoru un vietējo apsvērumu;

E. tā kā bioatkritumi ir vairāk nekā 30% cieto sadzīves atkritumu; tā kā bioatkritumu apjoms 
Eiropas Savienībā pieaug un tā kā tie, ja ir apglabāti poligonos, ir uzskatāmi par nozīmīgu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas avotu un negatīvas ietekmes uz vidi faktoru;

F. norādot, ka pastāv neizpētītas tādu bioatkritumu izmantošanas iespējas, kurus apsaimnieko 
atbilstoši katrā valstī īstenotajai atšķirīgajai politikai; tā kā šo atkritumu apsaimniekošana 
ir jāuzlabo, lai resursus izmantotu efektīvi un ilgtspējīgi; tā kā bioatkritumi ir jāreģenerē 
vairāk, lai sasniegtu otrreizējās pārstrādes un atjaunojamās enerģijas mērķus un tādējādi 
veicinātu arī ES stratēģijas 2020. gadam mērķu sasniegšanu;

G. tā kā šādu atkritumu apsaimniekošana ir jāstrukturē saskaņā ar „atkritumu hierarhiju” —
                                               
1 OV C 227, 21.9.2006., 524. lpp.
2 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.
3 OV C 287 E, 29.11.2007., 168. lpp.
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novēršana un samazināšana, otrreizēja izmantošana, otrreizējā pārstrāde, citi reģenerācijas 
veidi, it īpaši enerģijas ražošana, un kā pēdējais solis — apglabāšana poligonā (saskaņā ar 
Atkritumu pamatdirektīvas 4. pantu); tā kā atkritumu novēršana bioatkritumu 
apsaimniekošanas jomā ir prioritārs mērķis; tā kā, novēršot atkritumu rašanos, cita starpā 
var nepieļaut pārtikas atkritumu un zaļo atkritumu veidošanos, piemēram, uzlabojot 
publisko parku plānošanu un stādot augus un kokus, kas nav intensīvi jākopj;

H. tā kā bioatkritumi ir nozīmīgi no klimata pārmaiņu mazināšanas viedokļa un rada iespējas 
mazināt augsnes degradāciju un veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu;  

I. tā kā bioatkritumi ir jāuztver kā vērtīgs dabas resurss, ko var izmantot augstas kvalitātes 
komposta ražošanai, tādējādi mazinot augsnes degradāciju Eiropā, saglabājot tās auglību, 
mazinot ķīmiskā mēslojuma izmantošanu un stiprinot augsnes ūdens noturēšanas spēju;

J. tā kā ir jādefinē bioatkritumu apstrādes standarti un komposta kvalitāte; tā kā, 
reglamentējot komposta parametrus, var patērētājos viest uzticību attiecīgajam 
izstrādājumam; tā kā komposts ir jāiedala atbilstoši tā kvalitātei;

K. tā kā dalībvalstīs izmanto dažādas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un tā kā 
apglabāšana poligonos joprojām ir visizplatītākā cieto sadzīves atkritumu likvidācijas 
metode Eiropas Savienībā, neskatoties uz to, ka tas ir vissliktākais risinājums no vides 
viedokļa;

L. tā kā ar atkritumu dalītu vākšanu šobrīd var novērst piesārņojumu un veicināt augstas 
kvalitātes komposta ieguves mērķu sasniegšanu, tādējādi radot kvalitatīvus bioatkritumu 
otrreizējās pārstrādes materiālus un padarot enerģijas reģenerāciju vēl efektīvāku;

M. tā kā ir svarīgi ieviest obligātu dalītas vākšanas sistēmu, izņemot gadījumus, kad 
bioatkritumu atdalīšana no citiem atkritumiem nav reālistiska vides un ekonomisku 
iemeslu dēļ (it īpaši gadījumos, kad dalītas vākšanas loģistika nav tāda, lai ar to novērstu 
bioatkritumu sajaukšanos ar citiem atkritumiem vai neorganiskas izcelsmes vielām, vai 
gadījumos, kad dalītas vākšanas infrastruktūras veidošana nav pamatota lauku vai reti 
apdzīvotos apvidos);

N. tā kā mērķi, kuri tika noteikti bioatkritumu novirzīšanai no poligoniem, netiek pienācīgi 
īstenoti, to sasniegšanai tiesību aktos ir jānosaka papildu pamatnostādnes;

O. tā kā transporta biodegvielas ieguve no bioatkritumiem ir ļoti izdevīga videi; 

P. tā kā galvenajam bioatkritumu apsaimniekošanas mērķim ir jābūt rezultātam, proti, 
iespējām izmantot visus bioatkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskos risinājumus, 
tādējādi veicinot jauninājumus, zinātnisko pētniecību un konkurētspēju;

Q. tā kā pāreja uz otrreizējās pārstrādes sabiedrību un iespējas radīt darbavietas šajā jomā 
rada ievērojamu sinerģismu;

R. tā kā bioatkritumu apsaimniekošanas jomā ir jāveicina zinātniskā pētniecība un 
tehnoloģisko jauninājumu ieviešana;
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S. tā kā Komisijai un dalībvalstīm ir jāveicina informētības par vides jautājumiem 
palielināšanas pasākumu īstenošana šajā jomā, it īpaši skolās, lai popularizētu ilgtspējīgu 
cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un vairāk informētu sabiedrību par dalītas 
vākšanas izdevīgumu; tā kā pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ir ievērojama 
nozīme, konsultējot un informējot sabiedrību par atkritumu novēršanu,

1. mudina Komisiju pārskatīt bioatkritumiem piemērojamos tiesību aktus, lai līdz 2010. gada 
beigām saskaņā ar subsidiaritātes principu izstrādātu priekšlikumu īpašai direktīvai;

2. aicina Komisiju noteikt augstas kvalitātes komposta ražošanas kritērijus;

3. mudina Komisiju pieņemt bioatkritumu apstrādes ceļā iegūto dažādo komposta veidu 
kvalitātes iedalījuma sistēmu;

4. aicina Komisiju izstrādāt dalībvalstīm domātu obligātu dalītas vākšanas sistēmu, izņemot 
gadījumus, kad dalīta vākšana nav reālistisks risinājums vai kad tas nav labākais 
risinājums no vides un ekonomikas viedokļa;

5. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt informētības par vides jautājumiem 
palielināšanas pasākumu īstenošanu šajā jomā, it īpaši skolās, lai popularizētu ilgtspējīgu 
bioatkritumu apsaimniekošanu un informētu sabiedrību par atkritumu novēršanu un dalītas 
vākšanas izdevīgumu;

6. mudina Komisiju un dalībvalstis bioatkritumu apsaimniekošanas jomā veicināt zinātnisku 
pētniecību un tehnoloģiskus jauninājumus;

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Augot ES ekonomikai un palielinoties tās teritorijai, joprojām nemitīgi pieaug arī saražoto 
atkritumu apjoms. Katru gadu ES saražoto bioatkritumu apjoms tiek lēsts no 76,5 līdz 
102 miljoniem tonnu pārtikas un dārza atkritumu un 37 miljoni tonnu pārtikas un dzērienu 
rūpniecībā saražoto atkritumu.

Galvenajai prioritātei ir jābūt atkritumu novēršanai un apjoma samazināšanai, tādējādi radot 
ievērojamus vides un ekonomisko izdevīgumu. To var izdarīt, pieņemot tiesību aktus un 
palielinot sabiedrības informētību. Ir cerība, ka Eiropas iedzīvotājs, kuram būs jaunākās 
zināšanas par vidi un kurš būs gatavs pats līdzdarboties, palīdzēs sasniegt šo mērķi. 
Novēršana ir jāsaprot pēc iespējas plašāk, proti, ka labākie atkritumi ir tie, kuru nav vai kas 
nerodas vispār.

Atkritumu apsaimniekošanas politikas stratēģiskais mērķis nākotnē ir ES sabiedrību padarīt 
par otrreizējās pārstrādes sabiedrību. Katru dienu ES saražoto atkritumu lielo apjomu nedrīkst 
likvidēt nelietderīgi. Bioatkritumi ir nozīmīgi klimata pārmaiņu mazināšanā, un saistībā ar 
tiem paveras vērtīgas iespējas aizsargāt augsni un veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu, 
tāpēc tie ir nozīmīgs šā atkritumu apjoma reģenerācijas faktors. Tas nozīmē, ka ilgstpējīgu 
attīstītību var sekmēt, efektīvi apsaimniekojot resursus.

Bioatkritumu nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā

Atkritumu nozare aiz enerģētikas, rūpniecības un lauksaimniecības nozares ir ceturtais 
lielākais siltumnīcefekta gāzu avots Eiropas Savienībā. Saskaņā ar datiem par 2004. gadu no 
atkritumu nozares atmosfērā nonāca 109 miljoni tonnas siltumnīcefekta gāzu.

Galvenais emisiju avots ir apglabāšana poligonos. Kaut arī īstermiņā tas ir lētākais risinājums, 
tomēr apglabāšana poligonos ir vissliktākais veids no vides viedokļa un ir saistīts ar vides 
garantiju un augstām ekspluatācijas izmaksām. Galvenā poligonos saražotā gāze ir metāns, 
kas, ja to nepiesaista hermētiskā vidē, klimata pārmaiņas veicina 23 reizes vairāk par oglekļa 
dioksīdu.

Turklāt poligonos radītais infiltrāts, ja to nesavāc saskaņā ar Poligonu direktīvu, var piesārņot 
gruntsūdeni un augsni, kā arī radīt bioaerosolus, nepatīkamu smaku un redzes traucējumus.
Vēl viens negatīvs apglabāšanas poligonos aspekts ir izmantotās zemes platība, kas ir lielāka 
nekā tā, kas ir nepieciešama, īstenojot citus atkritumu apsaimniekošanas risinājumus, tādējādi 
ilgtermiņā zemi padarot neatgriezeniski neizmantojamu, kas nozīmē, ka šis nav ilgtspējīgs 
risinājums. Tāpēc ir jārīkojas uzreiz, lai nepieļautu bioatkritumu nonākšanu poligonos.

Iespējas ar bioatkritumiem mazināt augsnes degradāciju

Augsnes degradācija 2006. gada tematiskajā stratēģijā augsnes aizsardzībai (COM(2006)231) 
ir aprakstīta kā nopietna problēma Eiropas Savienībā. Augsnes degradācijai ir tieša ietekme uz 
ūdens un gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un klimatu.

Bioatkritumiem, ja tos kompostē, var būt ļoti liela nozīme augsnes reģenerācijā.
Kompostēšana ir vispiemērotākais zaļo atkritumu apstrādes risinājums, un tai ir priekšrocība, 
ko var izmantot, lai mēslotu augsni. Saskaņā ar tematisko stratēģiju augsnes aizsardzībai 
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augsnes degradācija varētu izmaksāt līdz pat 38 miljardiem euro gadā.

Ražojot kompostu, galvenais ir rezultāts, sasniedzot augstas kvalitātes komposta mērķi.
Saskaņā ar tematisko stratēģiju augsnes aizsardzībai komposts ir viens no labākajiem stabilo 
organisko vielu avotiem, no kura bojātajā augsnē var veidoties jauns humuss. Komposta 
izmantošanai ir agronomisks izdevīgums, piemēram, uzlabota augsnes struktūra, mitruma 
caurlaidība, ūdens noturēšanas spēja, augsnes mikroorganismi un apgāde ar barības vielām.
Saskaņā ar aplēsēm 45 % Eiropas augsnes ir zems organisko vielu īpatsvars. Šajā sakarībā ir 
svarīgi veicināt augstas kvalitātes komposta ražošanu, kas balstītos uz atbilstošu bioatkritumu 
apstrādi.

Iespējas ar bioatkritumiem veicināt atjaunojamās enerģijas avotus

Bioatkritumi var būt arī nozīmīga bioenerģijas ražošanas izejviela. Bioenerģija rodas 
anaerobās pārstrādes ceļā, kas ir vispiemērotākais mitro bioatkritumu (piemēram, virtuves 
tauku atkritumu) apstrādes risinājums. Anaerobās pārstrādes rezultātā kontrolētos reaktoros 
rodas biogāze, ko var izmantot elektrības ražošanā, apkurē vai kā biodegvielu automobiļos.

Zemākas kvalitātes bioatkritumi, kas neatbilst kompostēšanas kvalitātes kritērijiem, ir 
jāpārstrādā enerģijas ieguves nolūkā un jāiedala atbilstoši to kvalitātei.

Bioatkritumu apsaimniekošanas šobrīd

Līdz šim bioatkritumus apsaimniekoja saskaņā ar katras dalībvalsts atšķirīgo politiku 
amplitūdā no minimālām darbībām dažās valstīs līdz tādai politikai citās valstīs, kas vērsta uz 
augstu mērķu sasniegšanu. Ir ļoti liela atšķirība starp dalībvalstīm, kas otrreizējā pārstrādē 
pārstrādā vismazāk (90 % apglabāšana poligonos, 10 % otrreizējā pārstrāde un enerģijas 
reģenerācija), un tām, kurās ir visefektīvākā pieeja (10 % apglabāšana poligonos, 25 % 
enerģijas reģenerācija un 65 % otrreizējā pārstrāde).

Saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem dalībvalstis ir tiesīgas noteikt kādu no 
bioatkritumu apstrādes risinājumiem, ja tie atbilst dažiem pamatnosacījumiem, it īpaši 
Atkritumu pamatdirektīvā minētajiem nosacījumiem, saistībā ar kuriem dalībvalstis ir 
mudinātas pieņemt tādus tiesību aktus, kuros ir veicināta: bioatkritumu dalīta savākšana, lai 
kompostētu un pārstrādātu anaerobi; tāda bioatkritumu apstrāde, kas atbilst augstām vides 
aizsardzības prasībām, un tādu videi drošu materiālu izmantošana, ko iegūst no 
bioatkritumiem. Poligonu direktīvā ir arī noteikts, ka bioatkritumi ir jāizmanto aizvien vairāk, 
nevis jāapglabā poligonā.

Tomēr ar šiem tiesību aktiem neizdevās sasniegt tajos izvirzītos mērķus. Tā kā dalībvalstis 
bioatkritumu novirzīšanas no poligoniem mērķi īsteno slikti, kļūst skaidrs, ka ir jānosaka 
papildu pasākumi, lai papildinātu Poligonu direktīvu.

Bioatkritumu apsaimniekošanas nākotnē

Konkrēta bioatkritumiem veltīta direktīva būtu atkritumu pamatdirektīvā un citās ar visu 
atkritumu apsaimniekošanu saistītās direktīvās noteikto principu īstenošanas galvenais 
instruments. Turklāt visus dažādo bioatkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu 
apvienošana vienā tiesību aktā jau būtu likumdošanas izcilības un labākas likumu izstrādes 
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apliecinājums. Konkrētas bioatkritumiem veltītas direktīvas pieņemšana padarītu šīs joma 
regulējumu skaidrāku, vienkāršāku un tiesiski noteiktāku, tādējādi nodrošinot publisko un 
privāto ieguldītāju ilgtermiņa paļāvību.

Lielā mainīgo faktoru un vietējo apsvērumu dēļ, kas ir jāņem vērā, nav vēlams tiesību aktā 
noteikt visizdevīgāko apsaimniekošanas risinājumu. Turklāt nedrīkst apdraudēt dalībvalstu 
līdz šim veikto ieguldījumu sekmīgumu. Tāpēc bioatkritumu apsaimniekošanas direktīvā ir 
jāparedz zināma rīcības brīvība, lai, ņemot vērā kādu vides un ekonomisku apsvērumu, labāko 
risinājumu varētu izstrādāt vietējā līmenī. Tomēr vides konverģences standartu noteikšana 
šajā jomā ir nozīmīga, lai reglamentētu jaunas investīcijas.

Vienam no darbības virzieniem jābūt vērstam uz bioatkritumu dalītu vākšanu, ja ar 
bioatkritumu atdalīšanu no pārējo atkritumu plūsmām var iegūt bioatkritumus bez 
piejaukumiem un veicināt augstas kvalitātes komposta ieguves mērķi, nodrošināt materiālu 
kvalitāti bioatkritumu otrreizējai pārstrādei un enerģiju reģenerēt efektīvāk. Dalītai vākšanai 
tāpēc ir jābūt obligātai. Neskatoties uz to, no šā pienākuma ir jāatbrīvo dalībvalstis, kurās 
atkritumus vākt dalīti nav iespējams vai kurās dalīta vākšana no vides un ekonomikas 
viedokļa nav labākais risinājums (piemēram, gadījumos, kad dalītas vākšanas loģistika nav 
tāda, lai ar to novērstu bioatkritumu sajaukšanos ar citiem atkritumiem vai neorganiskas 
izcelsmes vielām, vai gadījumos, kad pienākums veidot konkrētu dalītas vākšanas 
infrastruktūru nav pamatots lauku vai reti apdzīvotos apvidos).

Bioatkritumu reglamentēšana ir nozīmīga ne tikai no vides viedokļa, bet arī iekšējā tirgus 
darbībai, jo šobrīd mēdz būt tā, ka no bioatkritumiem iegūto kompostu vienā vietā kvalificē 
kā atkritumus, bet citā vietā kā ražojumu. Šajā ziņā dalībvalstu politika ir jāsaskaņo, pieņemot 
konkrētu bioatkritumiem veltītu direktīvu.

Atkritumu apsaimniekošanai ir ievērojama ietekme uz sociālo jomu. Piemēram, otrreizējās 
pārstrādes rūpniecībā rodas līdz pat 250 darbavietu, kurās strādājošie cilvēki kopā pārstrādā 
10 000 tonnu atkritumu; salīdzinājumam —, ja atkritumus sadedzina, tiek radītas 20–40 
darbavietas, un aptuveni 10 darbavietas, ja tos apglabā poligonos.

Dažādo sadrumstaloto bioatkritumus reglamentējošo noteikumu apvienošana un jaunu 
noteikumu pievienošana vienā konkrētā direktīvā par bioatkritumu apsaimniekošanu padarītu 
resursu apsaimniekošanu efektīvāku un samazinātu bioatkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 
Ar apvienošanu vienā dokumentā varētu atjaunot organisko vielu daudzumu augsnē, 
samazināt ķīmiskā mēslojuma izmantošanu, sasniegt dalībvalstu mērķus attiecībā uz 
bioatkritumu novirzīšanu no poligoniem, veicināt atkritumu dalītu vākšanu, noskaidrot 
stāvokli, kurā no bioatkritumiem saražotā viela ir kvalificējama par ražojumu, un vairotu 
tehnoloģiskos jauninājumus un darbavietas atbilstoši ES stratēģijai 2020. gadam.

Šābrīža ekonomiskās krīzes apstākļos Eiropas iestādes nedrīkst atteikties no ieceres būt par 
vadošo spēku vides jautājumos vai šo ieceri padarīt pieticīgāku. Pašreizējā situācija ES, kad 
ļoti lielu atkritumu daļu apglabā poligonos, nedrīkst turpināties. Kaut arī šis risinājums 
sākumā liekas vislētākais, bet patiesībā, ņemot vērā ilgtermiņa izmaksas, tas ir visdārgākais 
un, atkritumus apglabājot, mēs nespējam sasniegt klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus un 
nevaram bioatkritumus izmantot kā resursu. Argumentējot par labu vienlaicīgai dalītai 
vākšanai, mēs pilsoņos cenšamies radīt jaunu attieksmi pret vidi un tādējādi samazinām 
izmaksas un veicinām bioatkritumu kā ražojuma izmantošanu.
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Ar konkrētu bioatkritumus reglamentējošu direktīvu, kurā ir ņemti vērā šie apsvērumi, mēs 
spējam nodrošināt gan augstu vides aizsardzības līmeni un ilgtspējīgu izaugsmi, gan Eiropas 
pilsoņu dzīves kvalitāti.


