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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. primena, kad pagal atliekų tvarkymo prioritetų hierarchiją, pateiktą atliekų tvarkymo 
politikos pagrindų direktyvoje, šalinimas į sąvartynus yra prasčiausia alternatyva; 
pabrėžia, kad pirmiausia turi būti sumažintas biologinių atliekų kiekis, po to šios atliekos 
turėtų būti atskirai surenkamos ir perdirbamos, ypač atgaunant energiją (prireikus) ir 
kompostuojant;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad biologinės atliekos sudaro didelę atliekų dalį (taip pat ir 
miestuose) ir kad šiandien daugelyje valstybių narių neišnaudojamos galimybės atskirai 
surenkant biologines atliekas naudoti jas kaip kompostą, taip pat galimybės gauti 
energijos bei medžiagų iš visų atliekų, siekiant sumažinti į sąvartynus šalinamų atliekų 
kiekį;

3. pabrėžia, kad komposto pavidalu pakartotinai naudojamos biologinės atliekos gali atlikti 
svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita ir dirvožemio blogėjimu bei erozija; ragina 
valstybes nares savo nacionaliniuose teisės aktuose atsižvelgti į kompostavimą ir skatina
valstybes nares keistis gerosios patirties pavyzdžiais; pabrėžia, kad siekiant skatinti 
Europos komposto rinkos plėtrą reikia pagerinti biologinių atliekų tvarkymą ir komposto 
kokybės standartų derinimą;

4. pabrėžia, kad reikėtų labiau vengti biologinių atliekų šalinimo į sąvartynus, ir 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad biologinės atliekos gali padėti iki 2020 m. įgyvendinti 
ES tikslą, kad 20 % suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančių šaltinių energija, ir 
tikslą, kuris numatytas ES kuro kokybės direktyvoje; primena, kad atsinaujinančių 
energijos išteklių direktyva skatinama naudoti įvairių rūšių biomasę, įskaitant biologines 
atliekas kaip atsinaujinantį energijos šaltinį, energijai gauti, ir kad iš atliekų pagamintas 
biokuras yra dvigubai svarbus siekiant, kad 10 % transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos sudarytų atsinaujinančių šaltinių energija; taigi ragina valstybes nares 
įgyvendinant integruotą atliekų tvarkymo prioritetų hierarchijos politiką savo 
nacionaliniuose teisės aktuose atsižvelgti į energijos gavybą iš biologiškai skaidžių atliekų 
dalių ir pasidalyti pažangiąja patirtimi;

5. ragina valstybes nares numatyti, kaip, atsižvelgiant į jų specialias geografines ir klimato 
sąlygas, energijos gavyba iš biologinių atliekų, įskaitant anaerobinį skaidymą gaminant 
biologines dujas ir pažangią biokuro gamybą, galėtų padėti išnaudoti esamų biomasės 
šaltinių galimybes;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu didinti visuomenės palankumą ir informuotumą apie 
biologinių atliekų atskirą rinkimą, grąžinamąjį perdirbimą ir energijos atgavimą, 
organizuojant žiniasklaidos ir šviečiamąsias informavimo kampanijas;

7. pripažįsta būtinybę valstybėms narėms sukurti nuoseklią ir stabilią teisinę sistemą, kuri 
padėtų statyti kompostavimo įrenginius ir įrenginius energijai iš (biologinių) atliekų gauti;
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8. pabrėžia, kad atsižvelgiant į tikslus, siektinus įvairiais lygmenimis (kova su klimato 
atšilimu, dirvos blogėjimu bei erozija ir atsinaujinančių energijos šaltinių tikslų 
įgyvendinimas), kompostavimo ir atskirai surinktų atliekų rauginimo derinys be abejonės 
sukuria pridėtinę vertę ir jį reikėtų skatinti;

9. pabrėžia, kad daugelyje valstybių narių jau sukurta tam tikra infrastruktūra, tačiau 
reikalingos finansinės paskatos galimoms komposto bei anaerobinio pūdymo liekanų, 
bioenergijos ir biologinio kuro rinkoms sukurti ir įtvirtinti;

10. atsižvelgdamas į atitikties atliekų deginimo direktyvos standartams poreikį, skatina 
regionines ir vietos valdžios institucijas pasinaudoti esamais decentralizuotais rajonų 
šildymo ir aušinimo įrenginiais ir naudotis struktūriniais fondais norint finansuoti 
kompostavimo įrenginius, įrenginius energijai iš atliekų gauti ir energijai iš biologinių 
atliekų atgauti, kad į sąvartynus būtų šalinama mažiau atliekų;

11. mano, kad maisto atliekų šalintuvai, sujungti su kanalizacijos sistemomis, galėtų būti 
viena iš galimybių į sąvartynus šalinti mažiau biologinių atliekų ir gaminti biologines 
dujas ir biologinių atliekų;

12. pažymi, kad energijos gavybos iš atliekų įrenginiams ir kitiems energijos atgavimo iš 
biologinių atliekų įrenginiams taikomos tos pačios sąlygos naudotis elektros energijos 
tinklais ir dujotiekiu kaip ir kitiems atsinaujinantiems energijos šaltiniams;

13. pabrėžia transporto priemonių kuro gamybos iš biologinių atliekų ekologinę naudą; taigi 
ragina, kad biokuro gamyba iš biologinių atliekų būtų priskirta prie grąžinamojo 
perdirbimo tikslų; ragina, kad atliekų tvarkymo politikos pagrindų direktyvoje numatyta 
biologinių atliekų apibrėžtis būtų suderinta su atsinaujinančių energijos išteklių 
direktyvoje minima apibrėžtimi;

14. pabrėžia, kad svarbu leisti naudotis visomis techninėmis biologinių atliekų tvarkymo 
galimybėmis, nes taip būtų skatinamos naujovės ir darbo vietų kūrimas šioje srityje;

15. ragina Komisiją savo poveikio vertinimo ataskaitoje pateikti patobulintą biologinių 
atliekų tvarkymo sistemą, atsižvelgiant į atskirai surinktų biologinių atliekų grąžinamąjį 
perdirbimą, komposto naudojimo naudą žemės ūkiui ir aplinkai, mechaninio bei techninio
apdorojimo galimybes ir biologinių atliekų naudojimą gaminant energiją; mano, kad šia 
poveikio vertinimo ataskaita reikėtų remtis rengiant naują Europos Sąjungos teisės aktą 
dėl biologiškai skaidžių atliekų;

16. pabrėžia, kad siekiant skatinti komposto gamybą ir atgavimą iš visų atliekų srautų reikia 
atsižvelgti į visų rūšių biologiškai skaidžias atliekas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
biologiškai skaidžios atliekos apima ne tik biologines atliekas, bet ir nuotėkų dumblą bei 
fermentuojamas namų ūkių atliekas (suteptas ar nerūšiuotas popierius ir kartonas, kai 
kurie tekstilės gaminiai ir t. t.);

17. pabrėžia, kad atskiras atliekų surinkimas ar kitos biologinių atliekų tvarkymo sistemos, 
kurios padeda didinti išteklių atgavimą, turėtų būti numatyti Europos Sąjungos teisės 
aktuose, ir ragina valstybes nares apsvarstyti atskiro biologinių atliekų surinkimo 
sistemos sukūrimo galimybes; mano, kad reikia sukurti finansinių paskatų plėsti tokią 



AD\809195LT.doc 5/6 PE430.833v02-00

LT

atskiro surinkimo sistemą ar kitas biologinių atliekų tvarkymo sistemas, padeda didinti 
išteklių atgavimą;

18. pažymi, kad būsimuose Europos Sąjungos teisės aktuose turėtų būti numatytos teisinės 
gairės bei išaiškinimai valstybėms narėms ir kad šiuose taisės aktuose valstybės narės 
turėtų būti skatinamos investuoti į biologinių atliekų tvarkymą;

19. ragina Komisiją toliau dalyvauti atliekant biologinių atliekų tvarkymo tyrimus siekiant 
geriau nustatyti naudą dirvai, taip pat įvertinti energijos atgavimą ir poveikį aplinkai.
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