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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în 
Uniunea Europeană
(2009/2153(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 191 și 192 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
care urmăresc promovarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în 
Uniunea Europeană (COM(2008)0811),

– având în vedere concluziile adoptate de Consiliul Uniunii Europene la 25 iunie 2009 
(11462/09 din 26 iunie 2009),

– având în vedere Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2006 privind deșeurile1,

– având în vedere Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele 
de deșeuri2,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2008 privind agricultura durabilă și biogazul: 
necesitatea revizuirii legislației europene3;

– având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2009 privind „2050: Viitorul începe azi –
recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor 
climatice”4,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind Revizuirea la jumătatea perioadei 
a celui de-al șaselea Program comunitar de acțiune pentru mediu5,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2007 privind propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecția solului 
și de modificare a Directivei 2004/35/CE6,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 noiembrie 2007 referitoare la strategia tematică pentru 
protecția solului7,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2005 referitoare la poziția comună a 
Consiliului privind adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
2 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
3 JO C 66E, 20.3.2009, p.29.
4 JO C 67E, 18.3.2010, p.44.
5 JO C 247E, 15.10.2009, p.18.
6 JO C 282E, 6.11.2008, p.281.
7 JO C 282E, 6.11.2008, p.138.
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privind transferurile de deșeuri1,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2005 privind cota de energie regenerabilă 
în UE și propunerile de acțiuni concrete2,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iunie 2008 referitoare la poziția comună a Consiliului 
în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor directive3,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 februarie 2007 referitoare la o strategie tematică 
privind reciclarea deșeurilor4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2010),

A. salută inițiativa Comisiei promovată în cartea sa verde, care oferă posibilitatea de a 
întreprinde acțiuni comunitare privind gestionarea deșeurilor biologice;

B. întrucât articolul 2 alineatul (4) din Directiva-cadru privind deșeurile dispune că se pot 
institui prin directive individuale norme specifice sau suplimentare referitoare la 
gestionarea unor categorii specifice de deșeuri;

C. întrucât normele referitoare la gestionarea deșeurilor biologice sunt fragmentare, iar 
instrumentele legislative actuale nu sunt suficiente pentru a atinge obiectivele menționate 
ale gestionării eficiente a deșeurilor biologice; întrucât, în consecință, este necesară o 
directivă specifică pentru gestionarea deșeurilor biologice; întrucât colectarea tuturor 
diverselor norme referitoare la gestionarea deșeurilor biologice într-un singur act legislativ 
ar fi un exercițiu în materie de excelență legislativă și de mai bună legiferare și ar asigura, 
în același timp, simplificarea, sporirea certitudinii juridice și a clarității, garantând astfel 
încrederea pe termen lung a publicului și a investitorilor privați;

D. întrucât o directivă specifică privind deșeurile biologice ar trebui să dispună de 
flexibilitatea necesară pentru a acoperi diversele opțiuni de gestionare disponibile, ținând 
seama de faptul că există un număr ridicat de variabile și de considerente de natură locală, 
de care trebuie să se țină cont;

E. întrucât deșeurile biologice reprezintă mai bine de 30% dintre deșeurile urbane solide; 
întrucât volumul de deșeuri biologice este în creștere în Uniunea Europeană, reprezentând 
o sursă semnificativă de emisii de gaze cu efect de seră și prezentând alte efecte negative 
pentru mediu la eliminarea lor în depozitele de deșeuri;

F. marcând potențialul neexplorat al gestionării deșeurilor biologice în conformitate cu 
                                               
1 JO L 190, 12.7.2006, pp. 1 - 98 și JO L 318, 28.11.2008, p. 15.
2 JO C 227, 21.9.2006, p.524.
3 JO L 312, 23.11.2008, p. 3.
4 JO C 287E, 29.11.2007, p. 168.
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politicile foarte diverse ale fiecărui stat membru; întrucât este necesară îmbunătățirea 
gestionării acestor deșeuri pentru a obține o gestionare eficientă și durabilă a resurselor; 
întrucât activitatea de recuperare a deșeurilor biologice ar trebui consolidată pentru a 
atinge obiectivele în materie de reciclare și de energii regenerabile, contribuind, astfel, la 
atingerea obiectivelor strategiei UE-2020;

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar trebui structurată ținând seama de „ierarhia 
deșeurilor”: prevenire și reducere, refolosire, reciclare, alte tipuri de valorificare, în 
special în scopuri energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare în depozite de deșeuri (în 
conformitate cu articolul 4 din Directiva-cadru privind deșeurile); întrucât prevenirea 
constituie obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor biologice; întrucât prevenirea face 
posibilă, în special, evitarea deșeurilor alimentare și a deșeurilor vegetale, de exemplu 
printr-o proiectare mai bună a parcurilor publice, folosind plante și copaci ce necesită o 
întreținere redusă;

H. întrucât deșeurile biologice sunt importante pentru combaterea schimbărilor climatice și 
prezintă un potențial de combatere a degradării solului și de promovare a producției de 
energii regenerabile;       

I. întrucât deșeurile biologice ar trebui considerate o resursă naturală prețioasă, care poate fi 
folosită pentru a produce compost de înaltă calitate, ajutând astfel la combaterea 
degradării solului în Europa, la menținerea productivității solului, la reducerea folosirii 
îngrășămintelor chimice și la îmbunătățirea capacității de retenție a apei de către sol;

J. întrucât trebuie definite standarde de calitate pentru tratarea deșeurilor biologice și pentru 
calitatea compostului; întrucât reglementarea parametrilor de calitate a compostului va 
face posibilă creșterea încrederii consumatorilor în acest produs; întrucât compostul ar 
trebui clasificat în funcție de calitatea sa;

K. întrucât în statele membre se folosesc sisteme diferite de gestionare a deșeurilor, iar 
depozitarea în depozitele de deșeuri continuă să fie metoda cel mai des utilizată pentru a 
elimina deșeurile urbane solide în Uniunea Europeană, deși reprezintă opțiunea cea mai 
dezavantajoasă pentru mediu;

L. întrucât în momentul de față colectarea separată face posibilă prevenirea contaminării și 
ajută la atingerea obiectivului de a obține compost de înaltă calitate, furnizând materiale 
de calitate pentru reciclarea deșeurilor biologice și eficientizând valorificarea energetică;

M. întrucât este important să existe un sistem obligatoriu de colectare separată, cu excepția 
cazului în care separarea deșeurilor biologice de alte tipuri de deșeuri nu ar fi viabilă din 
punct de vedere economic și din punctul de vedere al mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu face posibilă prevenirea contaminării deșeurilor 
biologice cu alte tipuri de deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în care infrastructura de 
colectare separată nu este justificată din punctul de vedere al mediului în zonele rurale sau 
puțin populate); 

N. întrucât, dată fiind proasta lor punere în aplicare, pentru a garanta atingerea obiectivelor 
stabilite pentru redirecționarea deșeurilor biologice înainte ca acestea să ajungă în 
depozitele de deșeuri, ar fi necesare orientări legislative suplimentare;
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O. întrucât producția de combustibil pentru transport pornind de la deșeuri biologice oferă un 
avantaj semnificativ pentru mediu;

P. întrucât obiectivul principal al gestionării deșeurilor biologice trebuie să fie rezultatul, 
ceea ce înseamnă că toate opțiunile tehnologice pentru gestionarea deșeurilor biologice 
pot să rămână deschise, încurajând totodată inovarea, cercetarea științifică și 
competitivitatea;

Q. întrucât există o sinergie importantă între tranziția spre o societate care reciclează și 
potențialul de a crea locuri de muncă în domeniu;

R. întrucât cercetarea științifică și inovațiile tehnologice trebuie încurajate în domeniul 
gestionării deșeurilor biologice;

S. întrucât Comisia și statele membre ar trebui să promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu, în special în școli, pentru a încuraja gestionarea 
durabilă a deșeurilor urbane solide și a crește gradul de sensibilizare a publicului cu 
privire la avantajele colectării separate; întrucât municipalitățile și întreprinderile 
municipale joacă un rol important în consilierea și informarea publicului cu privire la 
prevenirea creării de deșeuri,

1. îndeamnă Comisia să revizuiască legislația aplicabilă deșeurilor biologice în vederea 
elaborării, în conformitate cu principiul subsidiarității, a unei propuneri de directivă 
specifică până la sfârșitul lui 2010;

2. invită Comisia să stabilească criterii pentru producția de compost de înaltă calitate;

3. îndeamnă Comisia să adopte un sistem de clasificare în funcție de calitatea diverselor 
tipuri de compost obținute prin tratarea deșeurilor biologice;

4. invită Comisia să instituie un sistem obligatoriu de colectare separată pentru statele 
membre, cu excepția cazurilor în care acest lucru nu este viabil sau nu este cea mai bună 
opțiune din punct de vedere economic sau din punctul de vedere al mediului;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu în domeniul deșeurilor biologice, în special în școli, 
pentru a încuraja gestionarea durabilă a deșeurilor biologice și pentru a crește gradul de 
sensibilizare a publicului cu privire la prevenirea creării de deșeuri și la avantajele 
colectării separate;

6. îndeamnă Comisia și statele membre să încurajeze cercetarea științifică și inovațiile 
tehnologice în domeniul gestionării deșeurilor biologice;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Odată cu creșterea economiei și teritoriului UE, continuă să fie produse cantități din ce în ce 
mai mari de deșeuri. Cantitatea de deșeuri biologice produse anual în UE este estimată între 
76,5 și 102 milioane de tone de deșeuri alimentare și vegetale și la 37 milioane de tone 
provenite din industria alimentară și a băuturilor.

Prioritatea principală trebuie să fie prevenirea/reducerea deșeurilor, obținând astfel mari 
beneficii economice și legate de mediu. Acest lucru poate fi realizat prin legislație și creșterea 
gradului de sensibilizare a publicului. Se speră că cetățeanul european, însuflețit de o
perspectivă ecologică reînnoită și participativă, va ajuta la atingerea acestui obiectiv. 
Conceptul de prevenire ar trebui interpretat într-o accepțiune mai largă, în sensul că cele mai 
bune deșeuri sunt cele care nu există sau care nu vor deveni deșeuri.

Un alt obiectiv strategic al politicii de gestionare a deșeurilor trebuie să fie transformarea UE 
într-o societate caracterizată prin reciclare. Cantitatea enormă de deșeuri produse zilnic în UE 
nu poate fi irosită. Deșeurile biologice joacă un rol important pentru combaterea schimbărilor 
climatice și oferă un potențial valoros de protejare a solului și de promovare a producției de 
energii regenerabile; prin urmare, reprezintă un factor semnificativ pentru recuperarea acestui 
volum de deșeuri. Aceasta înseamnă că dezvoltarea durabilă poate fi promovată prin 
gestionarea eficientă a resurselor.

Rolul deșeurilor biologice în combaterea schimbărilor climatice

După energie, industrie și agricultură, deșeurile sunt a patra sursă de gaze cu efect de seră din 
Uniunea Europeană. În conformitate cu cifrele din 2004, în sectorul deșeurilor au fost emise 
un total de 109 milioane de tone de gaze cu efect de seră.

Sursa principală a emisiilor sunt depozitele de deșeuri. Deși aceasta reprezintă cea mai ieftină 
opțiune pe termen scurt, depozitarea în depozitele de deșeuri este cea mai proastă opțiune 
pentru mediu, dat fiind că implică responsabilitate în domeniul mediului și costuri de 
întreținere mai mari. Gazul principal produs de depozitele de deșeuri este metanul care, dacă 
nu este capturat, are efecte de 23 de ori mai puternice decât dioxidul de carbon în ceea ce 
privește schimbările climatice.

În plus, dacă nu este colectat în conformitate cu Directiva privind depozitele de deșeuri, 
levigatul produs de depozitarea în depozitele de deșeuri poate contamina apele subterane și 
solul și poate genera bioaerosoli, mirosuri neplăcute și dificultăți vizuale. Un alt aspect 
negativ al depozitării în depozitele de deșeuri este dimensiunea terenului folosit, care este mai 
mare decât în cazul altor opțiuni de gestionare a deșeurilor și care duce pe termen lung la 
pierderea irevocabilă a terenurilor, ceea ce înseamnă că nu este o opțiune sustenabilă. Prin 
urmare, este urgent să se redirecționeze deșeurile biologice înainte ca acestea să ajungă în 
depozitele de deșeuri.

Potențialul deșeurilor biologice de a combate degradarea solului

Strategia tematică privind protecția solului din 2006 (COM(2006)231final) prezintă faptul că 
degradarea solului este o problemă gravă în Uniunea Europeană. Degradarea solului are un 
impact direct asupra calității apei și a aerului, asupra biodiversității și a climei.
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Deșeurile biologice pot juca un rol crucial pentru recuperarea solurilor dacă sunt folosite 
pentru compostare. Compostarea este cea mai bună opțiune de tratare a deșeurilor vegetale și 
prezintă avantajul că poate fi folosită pentru fertilizarea solurilor. În conformitate cu Strategia 
tematică privind protecția solului, degradarea solurilor ar putea genera costuri de până la 
38 miliarde EUR pe an.

Producția de compost ar trebui să pună accentul pe rezultate, obiectivul fiind obținerea de 
compost de înaltă calitate. În conformitate cu Strategia tematică privind protecția solului, 
compostul reprezintă una dintre cele mai bune surse de materie organică stabilă care permite 
reconstituirea humusului în solurile degradate. Folosirea compostului oferă mari foloase în 
materie de agronomie, cum ar fi o mai bună structură a solului, îmbunătățirea infiltrației 
umezelii, a capacității de reținere a apei, a microorganismelor din sol și a aprovizionării cu 
nutrienți. Se estimează că 45% dintre solurile europene au un conținut redus de materii 
organice. În acest context, este important să se încurajeze producția de compost de înaltă 
calitate, bazat pe tratarea corespunzătoare a deșeurilor biologice.

Potențialul deșeurilor biologice de a promova energiile regenerabile

Deșeurile biologice pot reprezenta și o materie primă importantă pentru producția de 
bioenergie. Bioenergia este creată prin digestia anaerobă, care este cea mai bună opțiune de 
tratare a deșeurilor biologice umede (cum ar fi deșeurile menajere compuse din materii grase). 
Digestia anaerobă produce biogaz în reactoare controlate, care poate fi folosit pentru 
producția de energie, pentru încălzire sau în calitate de biocombustibil pentru mașini.

Deșeurile biologice de o calitate mai scăzută, care nu întrunesc criteriile de calitate pentru 
compostare, ar trebui transformate în energie și clasificate în funcție de calitate.

Gestionarea deșeurilor biologice în prezent

Până acum, deșeurile biologice au fost gestionate în funcție de politicile extrem de diverse ale 
fiecărui stat membru, variind de la acțiuni minime în anumite țări la politici ambițioase în 
altele. Există o discrepanță mare între statele membre care reciclează cel mai puțin (90% 
depozitare în depozite de deșeuri, 10% reciclare și valorificare energetică) și cele cu 
abordările cele mai eficiente (10% depozitare în depozite de deșeuri, 25% valorificare 
energetică și 65% reciclare).

Legislația actuală a UE nu impune statelor membre restricții cu privire la alegerea opțiunilor 
de tratare a deșeurilor biologice, cu condiția ca acestea să respecte anumite condiții-cadru, în 
special pe cele stabilite în Directiva-cadru privind deșeurile, unde statele membre sunt 
îndemnate să ia măsuri care încurajează: colectarea separată a deșeurilor biologice în vederea 
compostării și a digestiei anaerobe; tratarea deșeurilor biologice într-un mod care asigură un 
înalt nivel de protecție a mediului; respectiv folosirea unor materiale fără riscuri pentru mediu 
produse din deșeuri biologice. Directiva privind depozitele de deșeuri stipulează de asemenea 
că deșeurile biologice ar trebui să fie redirecționate treptat, pentru a nu mai ajunge în 
depozitele de deșeuri.

Totuși, aceste instrumente legislative nu au realizat obiectivele dorite. Având în vedere 
implementarea insuficientă de către statele membre a obiectivului redirecționării deșeurilor 
biologice înainte ca acestea să ajungă în depozitele de deșeuri, este clar că vor trebui introduse 
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măsuri suplimentare pentru a completa Directiva privind depozitele de deșeuri.

Viitorul gestionării deșeurilor biologice

O directivă specifică pentru gestionarea deșeurilor biologice ar fi un pilon crucial pentru 
implementarea principiilor care reies din Directiva-cadru privind deșeurile și din alte directive 
care tratează gestionarea deșeurilor în general. În plus, colectarea tuturor diverselor norme 
referitoare la gestionarea deșeurilor biologice într-un singur act legislativ ar fi un exercițiu în 
materie de excelență legislativă și de mai bună legiferare. O directivă specifică pentru 
gestionarea deșeurilor biologice ar garanta o mai mare claritate, simplitate și certitudine 
juridică în domeniu, garantând astfel încrederea pe termen lung a publicului și a investitorilor 
privați.

Nu este de dorit să se impună opțiunile de gestionare cele mai folositoare, dat fiind că există 
un număr ridicat de variabile și de considerente de natură locală, de care trebuie să se țină 
cont. În plus, investițiile realizate deja de statele membre nu ar trebui puse în pericol. Prin 
urmare, o directivă privind gestionarea deșeurilor biologice ar trebui să permită un grad de 
flexibilitate, astfel încât să se poată identifica la nivel local cea mai bună soluție din punct de 
vedere economic și din punctul de vedere al mediului. Totuși, instituirea de norme de 
convergență în materie de mediu în acest domeniu este crucială, pentru a direcționa noile 
investiții.

Una dintre direcțiile urmărite ar trebui să fie aceea către colectarea separată a deșeurilor 
biologice, în măsura în care separarea deșeurilor biologice de alte tipuri de deșeuri poate 
preveni contaminarea și poate promova obiectivul de a obține un compost de înaltă calitate, 
poate furniza materiale de calitate pentru reciclarea deșeurilor biologice și poate îmbunătăți 
eficiența valorificării energetice. Prin urmare, colectarea separată ar trebui să fie obligatorie. 
Totuși, statele membre ar putea să fie scutite de această obligație în cazul în care aceasta nu ar 
fi viabilă sau nu ar fi cea mai bună opțiune din punct de vedere economic și din punctul de 
vedere al mediului (de exemplu în cazul în care logistica specifică colectării separate nu face 
posibilă prevenirea contaminării deșeurilor biologice, sau în care impunerea unei 
infrastructuri de colectare separată nu este justificată din punctul de vedere al mediului în 
zonele rurale sau puțin populate).

Importanța reglementării deșeurilor biologice nu vizează doar domeniul mediului, ci și
funcționarea pieței interne, deoarece există în prezent situații în care compostul produs din 
deșeuri biologice poate fi privit ca deșeu într-un loc și ca produs în altul. Politicile statelor 
membre trebuie să fie armonizate inclusiv în acest punct, printr-o directivă specifică privind 
deșeurile biologice.

Gestionarea deșeurilor are implicații sociale importante. De exemplu, industria reciclării 
creează până la 250 de locuri de muncă în cazul reciclării a 10 000 de tone de deșeuri, în 
comparație cu cele între 20 și 40 de locuri de muncă create în cazul incinerării deșeurilor și cu
cele 10 locuri de muncă create în cazul depozitării acestora în depozitele de deșeuri.

Colectarea diverselor norme fragmentate referitoare la deșeurile biologice și combinarea lor 
cu noi norme pentru a crea o singură directivă specifică privind gestionarea deșeurilor 
biologice ar trebui să facă posibilă gestionarea mai eficientă a resurselor și reducerea 
costurilor generate de gestionarea deșeurilor biologice. Acest lucru ar face posibilă refacerea 
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materiei organice din soluri și reducerea gradului de folosire a îngrășămintelor chimice, ar 
ajuta statele membre să atingă obiectivele de redirecționare a deșeurilor biologice pentru ca 
acestea să nu mai ajungă în depozitele de deșeuri, ar încuraja colectarea separată, ar clarifica 
momentul în care materiile produse din deșeurile biologice sunt considerate drept un produs și 
ar promova inovațiile tehnologice și crearea de locuri de muncă în conformitate cu Strategia 
UE 2020.

Pe durata crizei economice din prezent, instituțiile europene nu trebuie să renunțe la ambiția 
de a ocupa poziția de lider în ceea ce privește problemele de mediu sau să își limiteze această 
ambiție. Situația actuală din UE, în care un procentaj atât de mare de deșeuri este depozitat în 
depozitele de deșeuri, nu mai poate continua. Deși această opțiune pare cea mai ieftină, de 
fapt este cea mai scumpă, date fiind costurile sale pe termen lung, nu ne ajută să ne îndeplinim 
obiectivele în materie de combatere a schimbărilor climatice și nu ne permite să folosim 
deșeurile biologice drept resursă. Dacă se promovează, în mod simultan, colectarea separată, 
gradul de angajament al cetățenilor europeni se va intensifica datorită conștientizării mai 
puternice a importanței mediului, în timp ce costurile vor fi reduse și se va încuraja 
valorizarea deșeurilor biologice în calitate de produse.

Cu ajutorul unei directive specifice privind deșeurile biologice, orientată în această direcție, 
putem combina un nivel ridicat de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă cu garantarea 
calității vieții pentru cetățenii europeni.


