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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atgādina atkritumu pamatdirektīvā noteikto atkritumu hierarhiju, attiecībā uz kuru 
apglabāšana poligonos tiek uzskatīta par sliktāko risinājumu; uzsver, ka vispirms ir 
jāsamazina bioloģisko atkritumu apjoms, pēc tam tie ir dalīti jāsavāc un jāpārstrādā 
otrreiz, it īpaši, ja tas ir iespējams, enerģiju reģenerējot un atkritumus kompostējot;

2. atzīmē, ka bioatkritumu īpatsvars ir ievērojams (arī pilsētu rajonos) un ka daudzās 
dalībvalstīs pastāv lielas neizmantotas iespējas ne tikai gūt labumu no bioatkritumu 
kompostēšanas, tos savācot dalīti, bet arī reģenerēt enerģiju un materiālus no visiem 
atkritumiem, tādējādi nepieļaujot to nonākšanu poligonos;

3. uzsver nozīmi, kāda ir atkārtoti komposta veidā lietotiem bioatkritumiem cīņā pret klimata 
pārmaiņām, augsnes degradāciju un eroziju; tāpēc aicina dalībvalstis tiesību aktos noteikt 
pienākumu atkritumus kompostēt un mudina tās apmainīties ar paraugprakses piemēriem; 
uzsver —, lai sekmētu Eiropas komposta tirgus attīstību, ir jāuzlabo bioatkritumu 
apsaimniekošana un jāsaskaņo komposta kvalitātes standarti;

4. uzsver, ka ir vēl vairāk jāsamazina poligonos nonākošo bioatkritumu apjoms; šajā 
sakarībā atzīmē, ka ar bioatkritumiem var veicināt ES mērķu sasniegšanu — līdz 
2020. gadam vismaz 20 % enerģijas iegūt no atjaunojamajiem enerģijas avotiem — un arī 
ES degvielas kvalitātes direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu; atgādina, ka atjaunojamo 
enerģijas avotu direktīvā ir pausts atbalsts visa veida biomasas, tostarp bioatkritumu kā 
atjaunojamās enerģijas avota izmantošanai enerģijas ieguvē, un ka saistībā ar 10 % 
atjaunojamās enerģijas mērķa sasniegšanu transporta nozarē no atkritumiem iegūto 
biodegvielu uzskaita divkārši; tāpēc aicina dalībvalstis apsvērt iespēju saistībā ar integrētu 
atkritumu hierarhijas politiku valsts tiesību aktos noteikt pienākumu enerģiju ražot no 
bioloģiski noārdāmām atkritumu daļām un mudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugprakses piemēriem;

5. aicina dalībvalstis vispārīgi izklāstīt, kā, ņemot vērā katras valsts īpašos ģeogrāfiskos un 
klimatiskos apstākļus, no bioatkritumiem iegūtā enerģija, tostarp anaerobā pārstrāde 
biogāzes ražošanā un progresīvas biodegvielas ražošana var veicināt pašreizējo biomasas 
resursu potenciāla izmantošanu; 

6. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un izglītošanas 
kampaņas, uzlabot sabiedrības informētību un atbalstu bioatkritumu dalītai savākšanai, 
otrreizējai pārstrādei un enerģijas reģenerācijai;

7. atzīst nepieciešamību dalībvalstīm izveidot konsekventu un noturīgu tiesisko regulējumu, 
ar kuru atbalstītu kompostēšanas un enerģijas reģenerācijas no (bio)atkritumiem iekārtu 
būvi;

8. uzsver, ka no dažāda līmeņu mērķu (cīņa pret klimata sasilšanu, augsnes degradāciju un 
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augsnes eroziju, atjaunojamās enerģijas mērķu izpilde) sasniegšanas viedokļa, dalītas 
savākšanas ceļā iegūto bioatkritumu kompostēšanas un fermentācijas apvienojumam, ja to 
var praktiski paveikt, ir nenoliedzamas priekšrocības, un ka tas būtu jāatbalsta;

9. uzsver, ka daudzās dalībvalstīs nepieciešamā infrastruktūra jau ir izveidota, taču ir 
jānosaka finanšu stimuli, lai radītu un nostiprinātu iespējamo, no bioatkritumiem iegūtā 
komposta un digestāta, biogāzes un biodegvielas tirgu;

10. mudina reģionālās un vietējās pašvaldības, ievērojot pienākumu piemērot atkritumu 
sadedzināšanas direktīvā (ASD) noteiktos standartus, izmantot šābrīža decentralizētās 
vietējās apkures un dzesēšanas iekārtas un izmantot struktūrfondus tādu iekārtu iegādes 
finansēšanai, kurās enerģiju ražo no atkritumiem, kompostē un enerģiju reģenerē no 
bioatkritumiem, lai varētu nodrošināt pēc iespējas mazāka atkritumu apjoma nonākšanu 
poligonos;

11. uzskata, ka ar komunālo kanalizāciju saistītās pārtikas atkritumu savākšanas tvertnes ir 
viens no līdzekļiem, kā nepieļaut bioatkritumu nonākšanu atkritumu poligonos un biogāzi 
iegūt no bioatkritumiem;

12. atzīmē nepieciešamību atkritumu pārstrādes elektrostacijām un citām iekārtām enerģijas 
reģenerācijai no bioatkritumiem noteikt tādus pašus pieslēguma elektrotīkliem un gāzes 
cauruļvadiem nosacījumus, kādi ir noteikti citiem atjaunojamās enerģijas avotu veidiem;

13. uzsver lielās priekšrocības, kādas saistībā ar vidi ir transporta degvielu ražošanai no 
bioatkritumiem; aicina tāpēc no bioatkritumiem iegūto biodegvielu ņemt vērā attiecībā uz 
otrreizējās pārstrādes mērķiem; pieprasa atkritumu pamatdirektīvā sniegto bioatkritumu 
definīciju saskaņot ar atjaunojamās enerģijas avotu direktīvu;

14. uzsver, cik svarīgi nolūkā veicināt jauninājumus un radīt darbavietas bioatkritumu 
apsaimniekošanas jomā ir neizvēlēties tikai vienu tehnisko risinājumu;

15. aicina Komisiju ietekmes novērtējumā attiecībā uz dalīti savāktu bioatkritumu otrreizējo 
pārstrādi, lauksaimniecībā un ekoloģijā izdevīgo kompostēšanu, mehāniskās un 
bioloģiskās apstrādes tehnoloģijām un bioatkritumu kā enerģijas ražošanas avota 
izmantošanu izstrādāt uzlabotu bioatkritumu apsaimniekošanas sistēmu; uzskata, ka šis
ietekmes novērtējums ir jāizmanto kā pamats, lai sagatavotu jauno Kopienas tiesisko 
regulējumu par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem;

16. uzsver —, lai veicinātu komposta ražošanu un reģenerāciju no visām atkritumu plūsmām, 
ir jāņem vērā bioatkritumu kopums; norāda, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi ir ne tikai 
bioatkritumi, bet arī kanalizācijas dūņas un tā mājturības atkritumu daļa, ko var fermentēt 
(smilšains un nešķirots papīrs un kartons, atsevišķi audumi u. c.);

17. uzsver, ka bioatkritumu dalīta vākšana vai citas bioatkritumu apsaimniekošanas sistēmas, 
ar kurām resursus reģenerē visvairāk, ir jāiekļauj Eiropas Savienības regulējumā, un 
aicina dalībvalstis apsvērt iespēju izveidot bioatkritumu dalītas savākšanas shēmas; 
uzskata —, lai palielinātu šādu dalītas savākšanas un citu tādu bioatkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu izplatību, ar kurām resursus reģenerē visvairāk, ir jānosaka 
finanšu stimuli;
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18. atzīmē, ka turpmākajā Eiropas Savienības regulējumā būs sniegtas juridiskas vadlīnijas, 
ka daudzās dalībvalstīs tas būs saprotamāks un ka šajā regulējumā tās tiks mudinātas 
ieguldīt līdzekļus bioatkritumu apsaimniekošanas jomā; 

19. aicina Komisiju arī turpmāk pētīt bioatkritumu apstrādes metodes, lai labāk noteiktu ar 
augsni saistīto izdevīgumu, izmērītu no atkritumiem reģenerētās enerģijas apjomu un 
ietekmi uz vidi. 
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