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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня установената йерархия на преработването на отпадъци, представена в 
Рамковата директива за отпадъците, според която тяхното депониране се счита за 
най-лошия вариант; подчертава, че биологичните отпадъци трябва най-напред да 
бъдат намалени, след това да се събират разделно и рециклират, по-специално чрез 
оползотворяване на енергия, когато това е възможно, и чрез компостиране,

2. отбелязва, че биологичните отпадъци представляват значителна част от отпадъците 
(също така и в градските зони) и че днес в много държави-членки съществува 
огромен неосъществен потенциал за оползотворяване на биологичните отпадъци 
като компост чрез тяхното разделно събиране, но също така за оползотворяване на 
енергия и материали от отпадъци като цяло, с цел отклоняване на отпадъци от 
депата за отпадъци;

3. изтъква ролята, която повторно използваните биологични отпадъци под формата на 
компост могат да изиграят в борбата срещу изменението на климата, деградацията 
на почвата и ерозията; призовава държавите-членки да предвидят компостирането в 
националните си законодателства и ги приканва настоятелно да обменят най-добри 
практики; изтъква, че усъвършенстването на управлението на биологичните
отпадъци и хармонизирането на стандартите за качество на компоста са необходими 
за насърчаване на развитието на европейски пазар на компост; 

4. изтъква, че трябва да нарасне отклоняването на биологични отпадъци от депата за 
отпадъци, в този контекст отбелязва, че биологичните отпадъци могат да 
допринесат за постигане на целта на ЕС за най-малко 20% енергия от възобновяеми 
източници до 2020 г., както и на целите, определени в Директивата на ЕС за 
качеството на горивата; припомня, че Директивата за енергията от възобновяеми 
източници подкрепя използването на всички видове биомаса, включително на 
биологичните отпадъци за енергийни цели, като възобновяеми източници на 
енергия, както и че биогоривата, получени от отпадъци, се броят двойно при 
отчитането на целта за 10 % енергия от възобновяеми източници в областта на 
транспорта; затова призовава държавите-членки да разгледат в националното си 
законодателство оползотворяването на енергия от биоразградимите части от 
отпадъците, като част от интегрирана политика на йерархия на преработката на 
отпадъци, и настоятелно ги приканва да обменят идеи за най-добра практика;

5. призовава държавите-членки, като отчетат своите специфични географски и 
климатични условия, да посочат начините, по които енергията от биологични 
отпадъци, в т.ч. анаеробно разлагане за получаване на биогаз и напреднали 
технологии за производство на биогорива, може да допринесе за реализиране на 
потенциала на наличните източници на биомаса;

6. обръща внимание на значението на засилването на обществената осведоменост и 
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приемането на разделното събиране на биологични отпадъци, тяхното рециклиране 
и оползотворяването на енергията от тези отпадъци, а именно чрез медийни и 
образователни кампании;

7. признава, че е необходимо държавите-членки да създадат последователна и 
стабилна правна рамка, която да подкрепя изграждането на инсталации за 
компостиране и за оползотворяване на енергия от (биологични) отпадъци;

8. изтъква, че с оглед постигането на целите на различните равнища (борба срещу 
затоплянето на климата, деградацията и ерозията на почвата; постигането на целите 
за получаване на енергия от възобновяеми източници), комбинацията от 
компостиране и ферментация на разделно събрани биологични отпадъци, ако 
съответното е изпълнимо, несъмнено притежава предимства и следва да бъде 
насърчавана;

9. подчертава факта, че в много държави-членки вече е налице инфраструктура, но се 
изискват финансови стимули за създаване и установяване на потенциалните пазари 
на компост и остатъци от разлагането, енергия и биогориво от биологични 
отпадъци;

10. като взема предвид необходимостта от съблюдаване на стандартите, определени в 
Директивата за изгаряне на отпадъците, насърчава регионалните и местните органи 
да се възползват от наличните децентрализирани районни инсталации за отопление 
и охлаждане, и да използват структурните фондове за финансиране на 
производството на енергия от отпадъци, компостирането и оползотворяването на 
енергия от инсталации за биологични отпадъци, така че да бъдат в състояние да 
отклоняват повече отпадъци от депата за отпадъци;

11. счита, че устройствата за изхвърляне на хранителни отпадъци, свързани с 
публичната канализация, представляват възможност за отклоняване на биологични 
отпадъци от депата за отпадъци и за производство на биогаз от биологични 
отпадъци;

12. отбелязва, че инсталациите за производство на енергия от отпадъци и другите 
инсталации за оползотворяване на енергия от биологични отпадъци се ползват със 
същите условия за достъп до електроенергийните мрежи и газопроводите  като 
другите възобновяеми енергийни източници;

13. подчертава предимствата за околната среда от производството на транспортни 
горива от биологични отпадъци; поради това призовава биогоривата, произведени 
от биологични отпадъци, да се отчитат по отношение на постигането на целите за 
рециклиране; призовава определението за биологични отпадъци, съдържащо се в 
Рамковата директива за отпадъците, да бъде съобразено с определението в 
директивата за енергията от възобновяеми източници;

14. подчертава колко е важно да се запазят за разглеждане всички технически 
възможности за управление на биологичните отпадъци, така че да се насърчат 
иновациите и разкриването на работни места в тази област.
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15. призовава Комисията, в своята оценка за въздействието, да разработи 
усъвършенствана система за управлението на биологичните отпадъци по 
отношение рециклирането на разделно събирани биологични отпадъци, 
използването на компостиране в полза на селското стопанство и околната среда, 
възможностите за механично/биологично преработване, както и използването на 
биологични отпадъци като източник за генериране на енергия; счита, че тази 
оценка на въздействието следва да бъде използвана за основа при подготвянето на 
нова правна рамка на Европейския съюз по отношение на биоразградимите 
отпадъци;

16. изтъква, че следва да се разгледа целият набор от биоразградими отпадъци, за да се 
насърчи производството на компост и преработката на всички отпадъчни потоци; 
изтъква, че биоразградимите отпадъци включват не само биологичните отпадъци, 
но също така утайки от отпадъчни води и тази част от битовите отпадъци, която 
подлежи на ферментация (замърсени или несортирани хартии и картони, някои 
видове текстил и т.н.);

17. подчертава, че разделното събиране на биологични отпадъци или други системи за 
управление на биологичните отпадъци, които водят до максимално 
оползотворяване на ресурсите, следва да бъдат включени в рамка на Европейския 
съюз и призовава държавите-членки да разгледат установяването на схеми за 
разделно събиране на биологични отпадъци; счита, че са необходими финансови 
стимули за разширяване на тези системи за разделно събиране на биологични 
отпадъци и други системи за управление на биологичните отпадъци, които водят до 
максимално оползотворяване на ресурсите;

18. отбелязва, че една бъдеща рамка на Европейския съюз би осигурила правно 
ръководство и яснота за много държави-членки и би ги насърчила да инвестират в 
областта на управлението на биологични отпадъци;

19. призовава Комисията да продължава да работи по изследвания относно методите 
на обработка на биологични отпадъци с цел да даде по-добро количествено 
изражение на ползите по отношение на почвите, както и на оползотворяването на 
енергия и на въздействието върху околната среда.
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