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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii 
Europejskiej
(2009/2153(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 191 i 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mających na 
celu wspieranie wysokiego stopnia ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska 
naturalnego,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji Europejskiej w sprawie gospodarowania 
bioodpadami w Unii Europejskiej (COM(2008)0811),

– uwzględniając wnioski przyjęte przez Radę Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 
25 czerwca 2009 r. (11462/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.),

– uwzględniając dyrektywę 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów2,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. zatytułowaną 
„Zrównoważone rolnictwo i biogaz: potrzeba przeglądu prawodawstwa UE”3;

– uwzględniając rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowaną „2050: przyszłość zaczyna 
się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie średniookresowego 
przeglądu szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz 
zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE6,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie strategii tematycznej
w dziedzinie ochrony gleby7,

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wspólnego stanowiska 
Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s.9
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s.1
3 Dz.U. C 66E z 20.3.2009, s. 29.
4 Dz.U. C 67E z 18.3.2010, s. 44.
5 Dz.U. C 247E z 15.10.2009, s. 18.
6 Dz.U. C 282E z 6.11.2008, s. 281.
7 Dz.U. C 282E z 6.11.2008, s. 138.
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w sprawie przemieszczania odpadów1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udziału odnawialnej energii
w UE oraz propozycji konkretnych działań2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady 
mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie strategii tematycznej
w sprawie recyklingu odpadów4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze inicjatywę podjętą przez Komisję w zielonej księdze i uważa, że stanowi 
ona okazję do podjęcia wspólnotowych działań w zakresie gospodarowania bioodpadami,

B. mając na uwadze, że art. 2 ust 4 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów przewiduje 
możliwość ustanowienia w odrębnych dyrektywach przepisów szczegółowych lub 
uzupełniających w celu regulacji gospodarowania poszczególnymi kategoriami odpadów,

C. mając na uwadze rozproszenie przepisów dotyczących gospodarowania bioodpadami oraz 
fakt, że obecnie obowiązujące instrumenty prawne nie wystarczają, aby osiągnąć 
zamierzone cele w zakresie skutecznego gospodarowania bioodpadami; mając na uwadze 
potrzebę odrębnej dyrektywy w sprawie gospodarowania bioodpadami; mając na uwadze, 
że kompilacja wszystkich rozproszonych przepisów w zakresie gospodarowania 
bioodpadami w jednym akcie prawnym byłaby sama w sobie operacją doskonalenia 
przepisów i lepszego stanowienia prawa, a ponadto przyniosłaby uproszczenie, większą 
zrozumiałość i pewność prawną, gwarantując długoterminowe zaufanie publicznych
i prywatnych inwestorów,

D. mając na uwadze, że odrębna dyrektywa w sprawie bioodpadów powinna 
charakteryzować się niezbędną elastycznością, pozwalającą objąć różne dostępne 
możliwości gospodarowania odpadami ze względu na dużą liczbę zmiennych czynników 
lokalnych, jakie należy wziąć pod uwagę,

E. mając na uwadze, że bioodpady stanowią ponad 30% komunalnych odpadów stałych; 
stwierdza, że bioodpady, których ilość w Unii Europejskiej stale wzrasta, są ważnym 
źródłem emisji gazów cieplarnianych i przynoszą inne negatywne dla środowiska skutki, 
kiedy są składowane na wysypiskach,

                                               
1 Dz.U. L 190, 12.7.2006, s. 1 - 98 oraz Dz.U. L 318, 28.11.2008, s. 15.
2 Dz.U. C 227 z 21.9.2006, str. 524.
3 Dz.U. L 312 z 23.11.2008, s.3
4 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 168.
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F. mając na uwadze niezbadany potencjał bioodpadów, którymi gospodaruje się
w poszczególnych państwach członkowskich według bardzo zróżnicowanych strategii 
politycznych; uważa, że należy ulepszyć gospodarowanie tymi odpadami w celu 
skutecznego i zrównoważonego zarządzania zasobami; mając na uwadze, że należy 
zwiększyć odzysk bioodpadów, aby osiągnąć cele dotyczące recyklingu i energii 
odnawialnych, przyczyniając się do osiągnięcia celów strategii UE 2020,

G. mając na uwadze, że należy zorganizować gospodarowanie tymi odpadami zgodnie
z „hierarchią odpadów”: zapobieganie i ograniczanie; ponowne wykorzystanie; recykling; 
inne rodzaje odzysku, a mianowicie do celów energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów); mając 
na uwadze,  że zapobieganie powinno być głównym celem gospodarowania bioodpadami; 
mając na uwadze, że zapobieganie pozwala przeciwdziałać powstawaniu w szczególności 
odpadów żywnościowych i odpadów zielonych, na przykład poprzez lepsze projektowanie 
parków publicznych z roślinami i krzewami niewymagającymi dużych nakładów 
konserwacyjnych,

H. mając na uwadze rolę bioodpadów w zwalczaniu zmian klimatu oraz ich potencjał
w zwalczaniu degradacji gleby i wspieraniu produkcji odnawialnej energii,       

I. mając na uwadze konieczność uznania bioodpadów za cenne zasoby, które można 
wykorzystać do produkcji kompostu wysokiej jakości, który przyczyni się do zwalczania 
degradacji gleby w Europie, utrzymując produktywność gleby, zmniejszając stosowanie 
nawozów sztucznych i zwiększając zdolność gleby do magazynowania wody,

J. mając na uwadze potrzebę określenia norm jakości w zakresie przetwarzania bioodpadów
i jakości kompostu; uważa, że dzięki regulacji parametrów dotyczących jakości kompostu 
konsumenci nabiorą zaufania do tego produktu; uważa, że należy podzielić kompost na 
kategorie według jakości,

K. mając na uwadze różnice pomiędzy różnymi systemami gospodarowania odpadami
w poszczególnych państwach członkowskich oraz że składowanie odpadów na 
wysypiskach, chociaż jest metodą najgorszą dla środowiska naturalnego, nadal jest 
najczęściej stosowaną w UE metodą unieszkodliwiania komunalnych odpadów stałych,

L. mając na uwadze, że selektywna zbiórka odpadów pozwala obecnie uniknąć 
zanieczyszczeń i przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie kompostu 
wysokiej jakości, dostarczyć materiały wysokiej jakości do recyklingu bioodpadów
i zwiększyć skuteczność odzysku energii,

M. mając na uwadze znaczenie obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów, z wyjątkiem 
przypadków, w których oddzielanie bioodpadów od odpadów innego rodzaju nie jest 
możliwe ze względów finansowych i ochrony środowiska (mianowicie, kiedy organizacja 
selektywnej zbiórki odpadów nie pozwala uniknąć zanieczyszczenia bioodpadów innymi 
rodzajami odpadów lub substancjami zanieczyszczającymi, lub jeżeli na obszarach 
wiejskich lub słabo zaludnionych nie można uzasadnić względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej zbiórki),

N. mając na uwadze, że aby osiągnąć cele wyznaczone w zakresie ograniczania składowania 
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bioodpadów na wysypiskach, które zrealizowano w niewielkim stopniu, potrzebne są 
dodatkowe wytyczne prawne,

O. mając na uwadze ekologiczne zalety paliw produkowanych z bioodpadów, stosowanych
w transporcie; 

P. mając na uwadze, że głównym celem gospodarowania bioodpadami powinny być wyniki, 
co pozwoli uwzględnić wszystkie techniczne możliwości gospodarowania bioodpadami 
przy jednoczesnym wspieraniu innowacji, badań naukowych i konkurencyjności,

Q. mając na uwadze dużą synergię między przechodzeniem na społeczeństwo recyklingu
a możliwościami tworzenia miejsc pracy w tej dziedzinie,

R. mając na uwadze konieczność wspierania badań naukowych i innowacji technologicznych
w zakresie gospodarowania bioodpadami,

S. mając na uwadze, że Komisja i państwa członkowskie powinny wspierać akcje 
uświadamiające znaczenie tej dziedziny dla ochrony środowiska, zwłaszcza w szkołach, 
aby wspierać zrównoważone gospodarowanie komunalnymi odpadami stałymi
i uświadamiać korzyści płynące z selektywnej zbiórki odpadów; mając na uwadze
w związku z tym rolę, jaką odgrywają gminy i przedsiębiorstwa komunalne
w dostarczaniu obywatelom porad i informacji na temat zapobiegania powstawaniu 
odpadów,

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, opracować przed końcem 2010 r. wniosek
w sprawie dyrektywy szczegółowej;

2. apeluje do Komisji o określenie kryteriów uzyskiwania kompostu wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję do przyjęcia systemu podziału kompostu na poszczególne kategorie 
jakości wynikające z przetwarzania bioodpadów;

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie w państwach członkowskich obowiązkowego 
systemu selektywnej zbiórki odpadów z wyjątkiem przypadków, w których nie będzie to 
możliwe lub nie będzie to najlepszą opcją ze względów finansowych lub ochrony 
środowiska;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania akcji uświadamiających znaczenie 
bioodpadów w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza w szkołach, aby wspierać 
zrównoważone gospodarowanie komunalnymi odpadami stałymi i uświadamiać 
obywatelom konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów oraz korzyści płynące
z selektywnej zbiórki;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania badań naukowych i innowacji 
technologicznych w zakresie gospodarowania bioodpadami;

7. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.



PR\813160PL.doc 7/10 PE440.140v02-00

PL

UZASADNIENIE

Gospodarczy i terytorialny rozwój UE niesie ze sobą stały wzrost ilości odpadów. Szacuje się, 
że w UE wytwarza się od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych oraz 
37 mln ton odpadów pochodzących z sektora produkcji żywności i napojów.

Zapobieganie powstawaniu odpadów lub zmniejszenie ich ilości powinno być głównym 
celem, który pozwoliłby osiągnąć duże korzyści finansowe oraz w zakresie ochrony 
środowiska. Cel ten można osiągnąć za pomocą przepisów i podnosząc świadomość wśród 
ludności. Oczekuje się, że obywatele Europy pomogą osiągnąć ten cel dzięki nowej, opartej 
na uczestnictwie postawie wobec środowiska naturalnego. Zapobieganie należy interpretować
w szerokim znaczeniu, czyli zakładając, że najlepsze odpady są to odpady, które nie istnieją 
lub nie staną się odpadami.

Drugim strategicznym celem polityki gospodarowania odpadami jest przekształcenie 
społeczeństwa UE w społeczeństwo recyklingu. Nie można marnować ogromnych ilości 
odpadów, jakie się wytwarza każdego dnia w UE. Bioodpady odgrywają istotną rolę
w zwalczaniu zmian klimatu i mogą być cennym sposobem ochrony gleby i wspierania 
produkcji energii odnawialnej, co sprawia, że są znaczącym czynnikiem w procesie odzysku 
tej ilości odpadów. W ten sposób za pomocą skutecznego gospodarowania odpadami promuje 
się zrównoważony rozwój.

Rola bioodpadów w zwalczaniu zmian klimatu

Odpady są w Unii Europejskiej czwartym co do wielkości – tuż po sektorze energii, 
przemysłu i rolnictwa – źródłem gazów cieplarnianych. Według danych statystycznych
z 2004 r. sektor odpadów wytwarza ogółem 109 mln ton gazów cieplarnianych.

Emitowane gazy pochodzą głównie ze składowisk. Składowanie na wysypiskach, które jest 
najgorszą, chociaż w krótkoterminowej perspektywie najtańszą metodą, ma ujemne skutki dla 
środowiska i pociąga za sobą wyższe koszty eksploatacji. Na składowiskach powstaje 
głównie metan. Gaz ten – jeżeli nie zostanie wychwycony – wywiera 23-krotnie silniejszy 
wpływ na zmiany klimatu niż dwutlenek węgla.

Ponadto odcieki ze składowisk, które nie zostaną odprowadzone zgodnie z dyrektywą
w sprawie składowania, mogą zanieczyszczać wody gruntowe i glebę oraz wytwarzać 
bioaerozole, nieprzyjemne zapachy i zakłócać krajobraz. Inną negatywną stroną składowania 
na wysypiskach jest potrzebny do tego obszar, którego powierzchnia przewyższa 
powierzchnię potrzebną przy innych metodach gospodarowania odpadami, co prowadzi
w długoterminowej perspektywie do nieodwracalnej utraty danego obszaru. Metoda ta 
narusza równowagę ekologiczną,  w związku z czym należy jak najszybciej ograniczyć 
składowanie bioodpadów na wysypiskach.

Znaczenie bioodpadów dla zwalczaniu degradacji gleby

W strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby z 2006 r. (COM(2006)231 wersja 
ostateczna) stwierdzono, że degradacja gleby jest poważnym problemem w Unii Europejskiej. 
Degradacja wpływa bezpośrednio na jakość wody i powietrza, na różnorodność biologiczną
i klimat.
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Bioodpady mogą jednak odegrać istotną rolę w ponownym zagospodarowywaniu gruntów, 
jeżeli będzie się je kompostować. Kompostowanie jest najlepszym sposobem przetwarzania 
odpadów zielonych, a zaletą kompostu jest to, że można go wykorzystać do użyźniania gleby. 
Według strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby koszty związane z degradacją gleby 
mogą wynieść około 38 miliardów EUR rocznie.

Przy produkcji kompostu należy kłaść nacisk na wynik, ponieważ dąży się do uzyskania 
kompostu wysokiej jakości. Według strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby 
kompost jest jednym z najlepszych źródeł stabilnej materii organicznej, z której może 
powstać nowy humus w glebach, które uległy degradacji. Stosowanie kompostu przynosi 
korzyści agronomiczne, takie jak ulepszenie struktury gleby, lepsze przenikanie wilgotności, 
większa zdolności gleby do magazynowania wody, mikroorganizmów i substancji 
odżywczych. Szacuje się, że 45% gleb w Europie zawiera niewielką ilość materii organicznej.
W związku z tym należy wspierać produkcję kompostu wysokiej jakości poprzez 
odpowiednie przetwarzanie bioodpadów.

Znaczenie bioodpadów dla promowania energii odnawialnej

Bioodpady mogą również stanowić ważny surowiec do produkcji bioenergii. Bioenergia 
powstaje w wyniku beztlenowego gnicia biomasy, co jest najlepszą metodą przetwarzania 
bioodpadów wilgotnych (np. tłuszczy stosowanych do celów kulinarnych). W wyniku 
beztlenowego gnicia biomasy w kontrolowanych reaktorach powstaje biogaz, który można 
wykorzystać do produkcji prądu, ogrzewania lub jako biopaliwo do pojazdów.

Bioodpady niższej jakości, które nie nadają się do kompostowania, ponieważ nie spełniają 
kryteriów jakości, należy przetworzyć w energię i podzielić na kategorie według jakości.

Obecne gospodarowanie bioodpadami

Do chwili obecnej bioodpadami gospodarowano w poszczególnych państwach członkowskich 
według bardzo różniących się między sobą strategii politycznych, które mogły być 
minimalnymi działaniami lub ambitnie zakrojoną polityką. Istnieje wielka rozbieżność 
między państwami członkowskimi, które recyklują mniej (90% odpadów składuje się na 
wysypiskach, 10% się przetwarza lub odzyskuje do produkcji energii), a państwami bardziej 
wydajnymi w tej dziedzinie (10% odpadów składuje się na wysypiskach, 25% odzyskuje się 
do produkcji energii, a 65% odpadów się przetwarza).

Obecnie obowiązujące w UE przepisy nie ograniczają możliwości wyboru przez państwa 
członkowskie metod przetwarzania bioodpadów, o ile przestrzegają one określonych 
warunków ramowych, zwłaszcza tych określonych dyrektywą ramową w sprawie odpadów,
w której zachęca się państwa członkowskie do podejmowania środków zmierzających do: 
selektywnej zbiórki bioodpadów, aby poddać je procesowi kompostowania i gnicia 
beztlenowego; przetwarzania bioodpadów w sposób zapewniający wysoki poziom ochrony 
środowiska; stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych
z bioodpadów. Dyrektywa w sprawie składowisk już zobowiązuje do stopniowego 
ograniczania składowania bioodpadów na wysypiskach.

Jednak te instrumenty prawne nie osiągnęły wyznaczonego celu. Mając na uwadze niewielkie 
postępy poczynione przez państwa członkowskie w zakresie ograniczania składowania 
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bioodpadów na wysypiskach, jest oczywiste, że należy uzupełnić dyrektywę w sprawie 
składowisk przepisami dodatkowymi.

Przyszłość gospodarowania bioodpadami

Odrębna dyrektywa w sprawie gospodarowania bioodpadami byłaby ważnym filarem 
umożliwiającym stosowanie przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów oraz innych 
dyrektyw dotyczących ogólnie gospodarowania odpadami. Ponadto kompilacja wszystkich 
rozproszonych przepisów dotyczących gospodarowania bioodpadami w jednym akcie 
prawnym byłaby sama w sobie operacją doskonalenia przepisów i lepszego stanowienia 
prawa. Odrębna dyrektywa w sprawie gospodarowania bioodpadami przyniosłaby większą 
zrozumiałość, uproszczenie i zwiększyłaby pewność prawną w tej dziedzinie, gwarantując 
długoterminowe zaufanie publicznych i prywatnych inwestorów.

Nie należy narzucać najkorzystniejszego sposobu gospodarowania, ponieważ istnieje wiele 
zmiennych czynników lokalnych, które trzeba wziąć pod uwagę. Ponadto nie należy 
podważać stosowności inwestycji już dokonanych przez państwa członkowskie. Dyrektywa
w sprawie zarządzania bioodpadami powinna w związku z tym charakteryzować się pewną 
elastycznością, umożliwiającą znalezienie najlepszego rozwiązania z punktu widzenia 
finansowego i ochrony środowiska. Jednak określenie spójnych norm dotyczących ochrony 
środowiska w tej dziedzinie ma zasadnicze znaczenie dla wskazania drogi nowym 
inwestycjom.

Jedną z zasad, jaki należy przyjąć, jest dążenie do selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ 
oddzielanie bioodpadów od odpadów innego rodzaju może zapobiec zanieczyszczeniu
i przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie kompostu wysokiej jakości, 
dostarczyć materiału wysokiej jakości do recyklingu bioodpadów i zwiększyć skuteczność 
odzysku w celu wytwarzania energii. W związku z tym selektywna zbiórka odpadów powinna 
być obowiązkowa. Państwa członkowskie mogłyby jednak zostać zwolnione z tego 
obowiązku, w przypadku gdy selektywna zbiórka nie byłaby możliwa lub nie byłaby 
najlepsza opcją z punktu widzenia finansowego i ochrony środowiska (np. kiedy organizacja 
selektywnej zbiórki odpadów nie pozwala uniknąć zanieczyszczenia bioodpadów innymi 
rodzajami odpadów lub substancjami zanieczyszczającymi, lub jeżeli na obszarach wiejskich 
lub słabo zaludnionych nie można uzasadnić infrastruktury służącej do selektywnej zbiórki 
względami ochrony środowiska).

Ustanowienie przepisów w sprawie bioodpadów jest ważne nie tylko z punktu widzenia 
ochrony środowiska, lecz również z punktu widzenia funkcjonowania wspólnego rynku, 
ponieważ w dniu dzisiejszym mamy do czynienia z sytuacjami, w których kompost 
wytwarzany z bioodpadów może być uważany za odpad lub za produkt. W tym zakresie 
należy również ujednolicić politykę państw członkowskich za pomocą odrębnej dyrektywy
w sprawie bioodpadów.

Gospodarowanie odpadami ma także duże znaczenie społeczne. Aby przetworzyć 10 000 ton 
odpadów, branża recyklingowa musi utworzyć do 250 miejsc pracy, natomiast w przypadku 
spalania odpadów tworzy się od 20 do 40 miejsc pracy, a tylko około 10 w przypadku 
składowania odpadów.

W związku z tym kompilacja rozproszonych przepisów dotyczących bioodpadów
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w połączeniu z nowymi przepisami zawartymi w odrębnej dyrektywie w sprawie 
gospodarowania bioodpadami umożliwiłaby skuteczniejsze gospodarowania zasobami, 
ponieważ zmniejszyłaby koszty gospodarowania bioodpadami. Ponadto pozwoliłaby 
odzyskiwać materię organiczną z gleby i zmniejszyć stosowanie nawozów chemicznych, 
pomogłaby państwom członkowskim osiągnąć cel, jakim jest ograniczenie składowania 
bioodpadów na wysypiskach, zachęciłaby do selektywnej zbiórki, jasno określiłaby, kiedy 
materiał uzyskany z bioodpadów można uznać z produkt i wsparłaby innowacje 
technologiczne oraz przyczyniłaby się do tworzenia miejsc pracy zgodnie ze strategią UE 
2020.

W okresie kryzysu gospodarczego, z jakim mamy obecnie do czynienia, instytucje 
europejskie nie mogą opuścić rąk ani zrezygnować z aspiracji do zajmowania czołowego 
miejsca w dziedzinie ochrony środowiska. Nie możemy w dalszym ciągu składować na 
wysypiskach tak dużych ilości odpadów, jak ma to obecnie miejsce w UE. Metoda ta, chociaż
z pozoru najtańsza, w rzeczywistości jest metodą najdroższą ze względu na koszty ponoszone
w długoterminowej perspektywie, i wcale nie sprzyja osiągnięciu naszych celów w dziedzinie 
zmian klimatu, ani nie pozwala stosować bioodpadów jako zasobów. Opowiadając się za 
jednoczesną selektywną zbiórka odpadów zachęcimy obywateli Europy do przyjęcia nowej 
postawy wobec ochrony środowiska, co zmniejszy koszty i przyczyni się do odzysku 
bioodpadów w postaci produktu.

Dzięki odrębnej dyrektywie w sprawie bioodpadów, zmierzającej w tym kierunku, 
osiągniemy wysoki stopień ochrony środowiska i zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zapewniając jednocześnie obywatelom Europy wysoką jakość życia.


