
AD\809195EL.doc PE430.833v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2009/2153(INI)

22.3.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2009/2153(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giles Chichester



PE430.833v02-00 2/6 AD\809195EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\809195EL.doc 3/6 PE430.833v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει την ιεράρχηση των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων που καθιερώνει η 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, με βάση την οποία η διάθεση σε χώρους υγειονομικής 
ταφής θεωρείται η χείριστη επιλογή· υπογραμμίζει ότι τα βιολογικά απόβλητα πρέπει κατ’ 
αρχάς να μειωθούν, και μετά να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται, ιδιαίτερα 
με την ανάκτηση ενέργειας, όπου είναι δυνατόν, και τη λιπασματοποίηση·

2. σημειώνει ότι τα βιολογικά απόβλητα αποτελούν σημαντικό τμήμα των παραγόμενων 
αποβλήτων (και στις αστικές περιοχές) καθώς και ότι υπάρχουν σήμερα τεράστιες 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες σε πολλά κράτη μέλη, για τη χρήση των βιοϋλικών ως 
λιπασμάτων με τη χωριστή συλλογή τους, αλλά και για την ανάκτηση ενέργειας και 
υλικών από απόβλητα γενικά, ώστε να μην καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής·

3. τονίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν τα βιοϋλικά που επαναχρησιμοποιούνται 
σε μορφή λιπασμάτων, στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και της 
υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους· ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν στην 
εθνική τους νομοθεσία τη λιπασματοποίηση και τα προτρέπει να ανταλλάξουν βέλτιστες 
πρακτικές· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται βελτιώσεις όσον αφορά τη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων και την εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας των λιπασμάτων, 
ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκής αγοράς λιπασμάτων·

4. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα των βιολογικών αποβλήτων που δεν 
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, και στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει ότι τα 
βιολογικά απόβλητα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να φτάσει 
το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον στο 20% έως το 2020, 
καθώς και του στόχου που ορίζει η οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων· 
υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποστηρίζει τη χρήση όλων 
των ειδών βιομάζας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιολογικών αποβλήτων για 
παραγωγή ενέργειας, ως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ότι τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από απόβλητα προσμετρούνται διπλά στο στόχο να αυξηθεί στο 10 % το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, από τα κράτη μέλη να προβλέψουν στην εθνική τους νομοθεσία την ανάκτηση 
ενέργειας από τα βιοαποικοδομήσιμα τμήματα των αποβλήτων, στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένης πολιτικής για την ιεράρχηση των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων, 
και τα προτρέπει να ανταλλάξουν ιδέες βέλτιστων πρακτικών·

5. καλεί τα κράτη μέλη να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια από βιολογικά 
απόβλητα, περιλαμβανομένης της αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου και 
προηγμένων βιοκαυσίμων, μπορούν να συμβάλουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
των υφιστάμενων πόρων βιομάζας, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών γεωγραφικών και 
κλιματικών συνθηκών τους·

6. εφιστά την προσοχή στη σημασία της ενίσχυσης της συνειδητής αποδοχής από τους 
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πολίτες της χωριστής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας, κυρίως από τα 
μέσα ενημέρωσης και με εκστρατείες πληροφόρησης·

7. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συγκροτήσουν ένα συνεκτικό και σταθερό 
νομικό πλαίσιο που να στηρίζει την κατασκευή εγκαταστάσεων λιπασματοποίησης και 
ανάκτησης ενέργειας από (βιολογικά) απόβλητα·

8. τονίζει ότι, για την επίτευξη των στόχων στα διάφορα επίπεδα (καταπολέμηση της ανόδου 
της θερμοκρασίας του πλανήτη και της υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, 
επίτευξη των στόχων όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές), ο συνδυασμός 
λιπασματοποίησης και ζύμωσης επιλεκτικά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων, εάν 
είναι εφικτός, παρουσιάζει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη υποδομή, αλλά ότι 
χρειάζεται να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για να δημιουργηθούν και να εδραιωθούν 
οι δυνητικές αγορές προϊόντων λιπασματοποίησης και ζύμωσης, βιοενέργειας και 
βιοκαυσίμων παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα·

10. ενθαρρύνει –λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης προς τα πρότυπα που 
ορίζονται από την οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων– τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία για τη 
χρηματοδότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, λιπασματοποίησης 
και ανάκτησης ενέργειας από βιολογικά απόβλητα, ώστε να μπορούν να μειώσουν 
περαιτέρω τις ποσότητες αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής·

11. θεωρεί ότι η χρήση σκουπιδοφάγων συνδεδεμένων με το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης 
μπορεί να αποτελέσει λύση για την εκτροπή βιολογικών αποβλήτων από τους χώρους 
υγειονομικής ταφής και την παραγωγή βιοαερίου από βιολογικά απόβλητα·

12. σημειώνει ότι για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από απόβλητα και τις λοιπές 
εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειας από βιολογικά απόβλητα ισχύουν οι ίδιοι όροι 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στους αγωγούς αερίων με 
εκείνους που ισχύουν για τις λοιπές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

13. υπογραμμίζει το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της παραγωγής καυσίμων από βιολογικά 
απόβλητα προς χρήση στον τομέα των μεταφορών· ζητεί, για τον λόγο αυτό, να 
προσμετρούνται τα βιοκαύσιμα που παράγονται από βιολογικά απόβλητα στους στόχους 
σχετικά με την ανακύκλωση· ζητεί να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός των βιολογικών 
αποβλήτων στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται 
στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

14. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν ανοικτές όλες οι τεχνικές επιλογές για τη 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων, ώστε να ενθαρρυνθούν η καινοτομία και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

15. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί, στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων που θα 
εκπονήσει, ένα βελτιωμένο σύστημα διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων όσον 
αφορά την ανακύκλωση χωριστά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων, τη χρήση της 
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λιπασματοποίησης για αποκόμιση γεωργικών και οικολογικών οφελών, τις λύσεις 
μηχανικής/βιολογικής επεξεργασίας και τη χρήση βιολογικών αποβλήτων ως πηγής για 
την παραγωγή ενέργειας· θεωρεί ότι η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προετοιμασία νέου ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου 
για τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα·

16. τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ολόκληρο το φάσμα των βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων, προκειμένου να προωθηθεί η παραγωγή προϊόντος λιπασματοποίησης και η 
ανάκτηση από όλα τα είδη αποβλήτων· επισημαίνει ότι στα βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα περιλαμβάνονται όχι μόνο τα βιολογικά απόβλητα αλλά και η λυματολάσπη 
και το μέρος εκείνο των οικιακών απορριμμάτων που προσφέρεται για ζύμωση (χαρτί 
και χαρτόνι που είναι ακάθαρτα ή δεν έχουν διέλθει από διαλογή, ορισμένα υφάσματα 
κ.λπ.)·

17. υπογραμμίζει ότι η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων ή άλλα συστήματα 
διαχείρισης βιολογικών αποβλήτων που μεγιστοποιούν την ανάκτηση πόρων θα πρέπει 
να ενταχθούν σε ενωσιακό πλαίσιο, και ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη 
δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων χωριστής συλλογής για τα βιολογικά απόβλητα·
θεωρεί ότι χρειάζεται να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την επέκταση της χωριστής 
συλλογής και άλλων συστημάτων διαχείρισης βιολογικών αποβλήτων που μεγιστοποιούν 
την ανάκτηση ενέργειας·

18. σημειώνει ότι ένα μελλοντικό ενωσιακό πλαίσιο θα μπορούσε να παράσχει νομική 
καθοδήγηση και σαφήνεια σε πολλά κράτη μέλη και να τα ενθαρρύνει να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων·

19. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει περαιτέρω έρευνες για μεθόδους επεξεργασίας 
των βιολογικών αποβλήτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποσοτικοποίηση των οφελών σε 
σχέση με το έδαφος, της ανάκτησης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
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