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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji
(2009/2153(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 191 in 192 Pogodbe o delovanju Evropske unije, namenjenih 
spodbujanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja,

– ob upoštevanju zelene knjige Evropske komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v 
Evropski uniji (KOM(2008)0811),

– ob sklepov, ki jih je Svet Evropske unije sprejel 25. junija 2009 (11462/09 z dne 26. junija 
2009),

– ob upoštevanju Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 
2006 o odpadkih1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov 
na odlagališčih2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2008 o trajnostnem kmetijstvu in 
bioplinu: potreba po spremembi zakonodaje EU3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2009 o „2050: Prihodnost se začenja 
danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah“4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o vmesnem pregledu šestega 
okoljskega akcijskega programa Skupnosti5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2007 o predlogu Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 
2004/35/ES6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. novembra 2007 o tematski strategiji za varstvo 
tal7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2005 o skupnem stališču Sveta z 
namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 2005 o deležu obnovljivih virov 

                                               
1 UL L 114, 27.4.2006, str. 9.
2 UL L 182, 16.7.1999, str. 1.
3 UL C 66E, 20.3.2009, str.29.
4 UL C 67E, 18.3.2010, str.44.
5 UL C 247E, 15.10.2009, str.18.
6 UL C 282 E, 6.11.2008, str. 281.
7 UL C 282 E, 6.11.2008, str. 138.
8 UL L 190, 12.7.2006, str. 1–98 in UL L 318, 28.11.2008, str. 15.
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energije v EU in predlogih konkretnih ukrepov1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2008 o Skupnem stališču Sveta z 
namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. februarja 2007 o tematski strategiji o 
recikliranju odpadkov3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
(A7-0000/2010),

A. pozdravlja pobudo Komisije, predstavljeno v njeni zeleni knjigi, ki pomeni priložnost za 
ukrepanje Skupnosti pri ravnanju z biološkimi odpadki,

B. ker člen 2(4) okvirne direktive o odpadkih določa, da se posebna ali dopolnilna pravila o 
ravnanju z določenimi kategorijami odpadkov lahko določijo s posebnimi direktivami,

C. ker so pravila o ravnanju z biološkimi odpadki razdrobljena in veljavni zakonodajni 
instrumenti niso dovolj, da bi uresničili zadane cilje učinkovitega ravnanja z biološkimi 
odpadki; ker je zaradi tega potrebna posebna direktiva za ravnanje z biološkimi odpadki; 
ker bi bila že združitev vseh različnih pravil o ravnanju z biološkimi odpadki v enem 
samem zakonodajnem dokumentu vaja v zakonodajni odličnosti in boljši pripravi 
zakonodaje, obenem pa bi prinesla poenostavitev, večjo jasnost in pravno varnost in tako 
zagotovila dolgoročno zaupanje javnih in zasebnih vlagateljev,

D. ker bi morala biti posebna direktiva o bioloških odpadkih dovolj prilagodljiva, da bi 
upoštevala različne razpoložljive možnosti ravnanja, obenem pa obstaja veliko 
spremenljivk in lokalnih vidikov, ki jih je treba upoštevati,

E. ker biološki odpadki tvorijo več kot 30 % trdnih komunalnih odpadkov; ker je v Evropski 
uniji čedalje več bioloških odpadkov, če ti končajo na odlagališčih, pa predstavljajo 
pomemben vir emisij toplogrednih plinov in drugih negativnih vplivov na okolje,

F. ugotavlja, da obstaja zaradi zelo različnih politik držav članic pri ravnanju z biološkimi 
odpadki še neizrabljen potencial; ker je potrebno boljše ravnanje s temi odpadki, da bi 
dosegli učinkovito in trajnostno upravljanje virov; ker bi bilo treba povečati predelavo 
bioloških odpadkov, da bi uresničili cilje za recikliranje in obnovljive vire energije ter s 
tem prispevali k uresničevanju ciljev strategije EU 2020,

G. ker bi bilo treba ravnanje s takšnimi odpadki strukturirati v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki: preprečevanje nastajanja in zmanjševanje, ponovna uporaba, recikliranje, druge 
vrste predelave, zlasti v zvezi s pridobivanjem energije, kot zadnja možnost pa odlaganje 
(v skladu s členom 4 okvirne direktive o odpadkih); ker je preprečevanje nastajanja 

                                               
1 UL C 227, 21.9.2006, str. 524.
2 UL L 312, 23.11.2008, str. 3.
3 UL C 287 E, 29.11.2007, str. 168.
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prednostni cilj pri ravnanju z biološkimi odpadki; ker preprečevanje nastajanja omogoča 
zlasti izogibanje živilskim in zelenim odpadkom, recimo prek boljšega načrtovanja javnih 
parkov z rastlinami in drevesi, ki ne potrebujejo intenzivnega vzdrževanja,

H. ker so biološki odpadki pomembni za boj proti podnebnim spremembam in imajo 
potencial pri boju proti degradaciji tal in spodbujanju pridobivanja energije iz obnovljivih 
virov,       

I. ker bi bilo treba biološke odpadke obravnavati kot dragocen naravni vir za proizvodnjo 
kakovostnega komposta, s čimer bi prispevali k boju proti degradaciji tal v Evropi, 
ohranjanju rodovitnosti tal, zmanjšanju uporabe kemičnih gnojil in povečanju 
zmogljivosti tal za zadrževanje vode,

J. ker je treba določiti standarde kakovosti za ravnanje z biološkimi odpadki in kakovost 
komposta; ker bo ureditev meril kakovosti za kompost omogočila večje zaupanje 
potrošnikov v ta izdelek; ker bi bilo treba kompost oceniti glede na njegovo kakovost,

K. ker države članice uporabljajo različne sisteme ravnanja z odpadki, odlaganje trdnih 
komunalnih odpadkov pa je v Evropski uniji še vedno najpogosteje uporabljan postopek, 
čeprav je za okolje to najslabša rešitev,

L. ker ločeno zbiranje zdaj omogoča preprečevanje kontaminacije in spodbuja pridobivanje 
kakovostnega komposta z zagotavljanjem kakovostnih materialov za recikliranje bioloških 
odpadkov ter boljšo učinkovitostjo energetske predelave,

M. ker je pomembno imeti obvezen sistem ločenega zbiranja, razen če ločevanje bioloških 
odpadkov od drugih vrst odpadkov ne bi bilo izvedljivo z okoljskega in ekonomskega 
vidika (zlasti kadar z logistiko za ločeno zbiranje ni mogoče preprečiti kontaminacije 
bioloških odpadkov z drugimi vrstami odpadkov ali snovmi, ki onesnažujejo okolje, ali 
kadar infrastruktura za ločeno zbiranje ni okoljsko upravičena na podeželju ali redko 
poseljenih območjih),

N. ker so za uresničitev ciljev za preusmeritev bioloških odpadkov z odlagališč zaradi 
slabega izvajanja teh ciljev potrebne dodatne zakonodajne smernice,

O. ker ima proizvodnja goriva za prevoz iz bioloških odpadkov pomembno prednost za
okolje, 

P. ker mora biti glavni cilj ravnanja z biološkimi odpadki rezultat, kar pomeni, da lahko 
ostanejo na razpolago vse tehnološke možnosti za ravnanje z biološkimi odpadki, hkrati 
pa se spodbujajo inovacije, znanstvene raziskave in konkurenčnost,

Q. ker je med prehodom v družbo recikliranja in možnostmi za nova delovna mesta na tem 
področju precejšnja sinergija,

R. ker je treba na področju ravnanja z biološkimi odpadki spodbujati znanstvene raziskave in 
tehnološke inovacije,

S. ker bi morale Komisija in države članice spodbujati dejavnosti za povečevanje okoljske 
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ozaveščenosti na tem področju, zlasti v šolah, da bi spodbudili trajnostno ravnanje s 
trdnimi komunalnimi odpadki in povečali ozaveščenost javnosti glede prednosti ločenega 
zbiranja; ker imajo občine in komunalna podjetja pomembno vlogo pri svetovanju in 
obveščanju javnosti o preprečevanju nastajanja odpadkov,

1. poziva Komisijo, naj pregleda veljavno zakonodajo za biološke odpadke, da bo ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti pripravila predlog posebne direktive do konca leta 
2010;

2. poziva Komisijo, naj določi merila za pridobivanje visokokakovostnega komposta;

3. poziva Komisijo, naj sprejme sistem za razvrščanje po kakovosti za različne komposte, 
pridobljene z obdelavo bioloških odpadkov;

4. poziva Komisijo, naj uvede sistem obveznega ločenega zbiranja za države članice, razen 
če to ni izvedljivo ali ni najboljša izbira z okoljskega in ekonomskega vidika;

5. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo dejavnosti za povečanje okoljske 
ozaveščenosti o bioloških odpadkih, zlasti v šolah, da bi spodbudili trajnostno ravnanje z 
biološkimi odpadki in povečali ozaveščenost javnosti o preprečevanju nastajanja 
odpadkov in prednostih ločenega zbiranja;

6. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo znanstvene raziskave in tehnološke 
inovacije na področju ravnanja z biološkimi odpadki;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Z gospodarsko in ozemeljsko rastjo Evropske unije nenehno nastaja čedalje več odpadkov. 
Količina bioloških odpadkov, ki letno nastane v Evropski uniji, po ocenah znaša od 76,5 do 
102 milijonov ton živilskih in vrtnih odpadkov ter 37 milijonov ton odpadkov iz živilske 
industrije in industrije pijač.

Prva prednostna naloga mora biti preprečevanje nastajanja/zmanjševanje količine odpadkov, 
kar prinaša velike okoljske in ekonomske koristi. To prednostno nalogo je mogoče doseči z 
zakonodajo in ozaveščanjem javnosti. Pričakuje se, da bodo evropski državljani z 
prenovljenim odnosom do okolja in sodelovanjem pomagali pri uresničevanju te prednostne 
naloge. Preprečevanje bi bilo treba razumeti v najširšem smislu, in sicer da je najboljši 
odpadek tisti, ki ga ni, ali tisti, ki to ne bo nikoli postal.

Drugi strateški cilj politike ravnanja z odpadki mora biti preobrazba Evropske unije v družbo 
recikliranja. Ogromne količine odpadkov, ki vsak dan nastanejo v Evropski uniji, ni mogoče 
enostavno zavreči. Pri predelavi te količine odpadkov so pomemben dejavnik biološki 
odpadki, ki imajo pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in ponujajo velike 
možnosti za njihovo uporabo pri zaščiti tal in spodbujanju pridobivanja energije iz 
obnovljivih virov. To pomeni, da je trajnostni razvoj mogoče spodbujati z učinkovitim 
gospodarjenjem z viri.

Vloga bioloških odpadkov v boju proti podnebnim spremembam

Odpadki so za energetskim sektorjem, industrijo in kmetijstvom četrti največji vir 
toplogrednih plinov v Evropski uniji. Na podlagi statističnih podatkov za leto 2004 je bilo v 
sektorju odpadkov izpuščenih skupno 109 milijonov ton toplogrednih plinov.

Glavni vir emisij je odlaganje, ki je kratkoročno sicer najcenejša, za okolje pa najslabša 
možnost, s katero je povezana okoljska odgovornost z višjimi stroški vzdrževanja. Glavni 
plin, ki nastane zaradi odlagališč, je metan, ki ima, če ostane nezajet, 23-krat večji vpliv na 
podnebne spremembe kot ogljikov dioksid.

Po drugi strani lahko izcedne vode, ki so posledica odlaganja, kontaminirajo podtalnico in tla 
ter povzročajo bio-aerosole, smrad in vidne motnje, če se ne zajamejo v skladu z Direktivo o 
odlagališčih. Nadaljnji negativni vidik odlaganja je površina uporabljenih zemljišč, ki je večja 
kot pri drugih načinih ravnanja z odpadki in dolgoročno vodi v nepopravljivo izgubo zemljišč, 
kar pomeni, da ne gre za trajnosten način. Biološke odpadke je treba torej nujno preusmeriti z 
odlagališč.

Potencial bioloških odpadkov za boj proti degradaciji tal

V tematski strategiji za varstvo tal iz leta 2006 (KOM(2006)0231 konč.) je degradacija tal 
opisana kot resen problem v Evropski uniji. Ta degradacija neposredno vpliva na kakovost 
vode in zraka, biološko raznovrstnost in podnebje.

Biološki odpadki lahko odločilno vplivajo na obnovitev tal, če se jih uporabi za 
kompostiranje. Kompostiranje je najprimernejši način obdelave za zelene odpadke, njegova 
prednost pa je, da ga je mogoče uporabiti za gnojenje tal. Na podlagi tematske strategije za 
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varstvo tal, bi lahko stroški degradacije tal znašali okrog 38 milijard eurov na leto.

Poudarek pri pridelavi komposta bi moral biti rezultat, saj je potreben visokokakovosten 
kompost. V tematski strategiji za varstvo tal je kompost predstavljen kot eden najboljših virov 
stabilnih organskih snovi, iz katerih v degradiranih tleh nastaja novi humus. Uporaba 
komposta prinaša agronomske koristi, kot so izboljšanje strukture tal, infiltriranje vlage, 
zmožnost zadrževanja vode, mikroorganizmi v tleh in oskrba s hranili. Ocenjuje se, da ima 45 
% evropskih tal majhno vsebnost organskih snovi. V zvezi s tem je pomembno spodbujati 
pridelavo visokokakovostnega komposta na podlagi ustrezne obdelave bioloških odpadkov.

Možnosti za uporabo bioloških odpadkov za spodbujanje energije iz obnovljivih virov

Biološki odpadki so lahko tudi pomembna surovina za pridobivanje bioenergije. Bioenergija 
nastane z anaerobno presnovo, ki je najprimernejši način obdelave za vlažne biološke 
odpadke (npr. maščobo pri kuhinjskih odpadkih). Anaerobno presnova proizvaja bioplin v 
nadzorovanih reaktorjih, ki ga je mogoče uporabiti za pridobivanje električne energije, 
ogrevanje ali kot biogorivo za avtomobile.

Biološke odpadke slabše kakovosti, ki ne izpolnjujejo meril kakovosti za kompostiranje, bi 
bilo treba pretvoriti v energijo in razvrstiti po kakovosti.

Sedanje ravnanje z biološkimi odpadki

Do danes se za ravnanje z biološkimi odpadki po posameznih državah članicah uporabljajo 
zelo različne politike, od minimalnih ukrepov v nekaterih do ambicioznih politik v drugih. 
Razpon sega od držav članic, v katerih je recikliranja malo (90 % odlaganja, 10 % recikliranja 
in energetske predelave), do najučinkovitejših (10 % odlaganja, 25 % energetske predelave in 
65 % recikliranja).

Veljavna zakonodaja Evropske unije ne omejuje držav članic pri izbiri možnosti obdelave 
bioloških odpadkov, če upoštevajo nekatere okvirne pogoje, ki so določeni v Okvirni direktivi 
o odpadkih, ki države članice poziva k sprejetju ukrepov za spodbujanje: ločenega zbiranja 
bioloških odpadkov za kompostiranje in razgradnjo bioloških odpadkov; obdelave bioloških 
odpadkov na način, ki zagotavlja visoko raven varovanja okolja; ter uporabe okoljsko varnih 
materialov, proizvedenih iz bioloških odpadkov. Direktiva o odlagališčih že določa postopno 
obvezno preusmeritev bioloških odpadkov z odlagališč. 

Vendar zastavljeni cilji s temi zakonodajnimi instrumenti še niso uresničeni. Glede na to, da 
države članice slabo uresničujejo cilj preusmeritve bioloških odpadkov z odlagališč, se kaže 
jasna potreba po sprejetju dodatnih ukrepov, ki bodo dopolnjevali direktivo o odlagališčih.

Prihodnost ravnanja z biološkimi odpadki

Posebna direktiva za ravnanje z biološkimi odpadki bi bila odločilen steber za izvajanje načel 
iz okvirne direktive o odpadkih in drugih direktiv o ravnanju z odpadki na splošno. Poleg tega 
bi bila združitev vseh mogočih pravil o ravnanju z biološkimi odpadki v enem zakonodajnem 
aktu vaja v zakonodajni odličnosti in boljši pripravi zakonodaje. Posebna direktiva za 
ravnanje z biološkimi odpadki bi na to področje prinesla večjo jasnost, poenostavitev in 
pravno gotovost in tako zagotovila dolgoročno zaupanje javnosti in zasebnih vlagateljev.
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Uvedba najugodnejše možnosti ravnanja ni zaželena, saj je treba upoštevati številne 
spremenljivke in lokalne vidike. Poleg tega ne bi smeli ogroziti že obstoječih naložb držav 
članic. Direktiva o ravnanju z biološkimi odpadki bi zato morala omogočati določeno 
prožnost, tako da bi lahko najboljšo rešitev z okoljskega in ekonomskega vidika določili 
lokalno. Vseeno je določitev standardov za konvergenco na okoljski ravni na tem področju 
odločilna za nove neposredne naložbe.

Ena od smeri bi morala biti ločeno zbiranje bioloških odpadkov v takem obsegu, da ločevanje 
bioloških odpadkov od drugih tokov odpadkov lahko prepreči kontaminacijo in pospešuje 
pridobivanje visokokakovostnega komposta, zagotavlja kakovostne materiale za recikliranje 
bioloških odpadkov ter izboljša učinkovitost energetske predelave. Ločeno zbiranje bi zato 
moralo biti obvezno. Vendar bi bile države članice lahko oproščene te obveznosti, če ločeno 
zbiranje ne bi bilo izvedljivo ali ne bi bilo najboljša možnost z okoljskega in ekonomskega 
vidika (npr. kadar z logistiko za ločeno zbiranje ni mogoče preprečiti kontaminacije bioloških 
odpadkov ali kadar uvedba infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov ni okoljsko upravičena 
na podeželju ali redko poseljenih območjih).

Ureditev bioloških odpadkov ni pomembna le z okoljskega vidika, ampak tudi z vidika 
delovanja notranjega trga, saj se zdaj dogaja, da je kompost, pridobljen iz bioloških odpadkov, 
nekje obravnavan kot odpadek, drugje pa kot proizvod. Tudi na tem področju je treba 
uskladiti politike držav članic s posebno direktivo o bioloških odpadkih.

Ravnanje z odpadki ima tudi pomembne družbene posledice. Reciklažna industrija na primer 
pomeni do 250 delovnih mest, če je recikliranih 10 000 ton odpadkov, v primerjavi z 20 do 40 
delovnimi mesti, če se odpadki sežgejo, in s približno 10 delovnimi mesti, če se odpadki 
odložijo na odlagališča.

Z zbranimi številnimi razdrobljenimi pravili o bioloških odpadkih skupaj z novimi pravili v 
eni posebni direktivi o ravnanju z biološkimi odpadki bi lahko učinkoviteje upravljali vire in 
zmanjšali stroške ravnanja z biološkimi odpadki. Prav tako bi bilo mogoče obnoviti organske 
snovi v tleh in zmanjšati uporabo kemičnih gnojil, pomagati državam članicam pri 
uresničevanju cilja preusmeritve bioloških odpadkov z odlagališč, spodbujati ločeno zbiranje, 
pojasniti, kdaj se material, proizveden iz biološkega odpadka, šteje za proizvod, ter spodbujati 
tehnološke inovacije in ustvarjanje delovnih mest v skladu s strategijo EU 2020.

Evropske institucije se v trenutni gospodarski krizi ne smejo odreči svojim ambicijam po 
vodilnem položaju na področju okolja ali jih zmanjšati. V EU ne moremo nadaljevati s 
sedanjim stanjem, v katerem se velik delež odpadkov odloži na odlagališča. Zdi se, da je ta 
možnost najcenejša, dejansko pa je najdražja, saj povzroča dolgoročne stroške, ničesar ne 
prispeva k uresničevanju naših ciljev na področju boja proti podnebnim spremembam in ne 
omogoča uporabe bioloških odpadkov kot vira. S podporo sočasnemu ločenemu zbiranju 
vzbujamo v državljanih novo okoljsko ozaveščenost, hkrati pa se zmanjšujemo stroške in 
spodbujamo obravnavo bioloških odpadkov kot proizvodov.

S tako naravnano posebno direktivo o bioloških odpadkih je mogoče povezati visoko raven 
varstva okolja in trajnostne rasti z zagotavljanjem kakovostnega življenja evropskim 
državljanom.


