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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina o utworzonej hierarchii postępowania z odpadami przedstawionej w 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, w której składowanie uznaje się za najgorszą 
opcję; podkreśla konieczność ograniczania ilości bioodpadów przed ich gromadzeniem w 
ramach selektywnej zbiórki i recyclingu, w szczególności w drodze kompostowania;

2. odnotowuje, że bioodpady stanowią znaczącą część odpadów (również w strefach 
miejskich) i że w wielu państwach członkowskich mamy do czynienia z ogromnym 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie wykorzystywania bioodpadów jako kompostu 
poddając je oddzielnej zbiórce, ale również w zakresie odzyskiwania energii i materiałów 
wtórnych z odpadów dzięki kierowaniu ich do dalszej obróbki;

3. podkreśla rolę, jaką ponownie wykorzystane w formie kompostu bioodpady mogą odegrać 
w zwalczaniu zmian klimatu oraz degradacji i erozji gleb; wzywa państwa członkowskie 
do umożliwienia kompostowania w przepisach krajowych oraz nawołuje do wymiany 
najlepszych doświadczeń praktycznych w tym zakresie; podkreśla, że aby zachęcać do 
rozwoju europejskiego rynku kompostu konieczne jest polepszenie gospodarowania 
bioodpadami i harmonizacja norm jakości; 

4. podkreśla, że należy zwiększyć skalę kierowania bioodpadów do dalszej obróbki, 
zauważa w tym kontekście, że bioodpady mogą przyczynić się do realizacji celu UE, 
jakim jest uzyskiwanie do 2020 r. 20% energii z odnawialnych źródeł, a także założeń 
dyrektywy UE w sprawie jakości paliw; przypomina, że dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii popiera wykorzystanie wszystkich rodzajów biomasy, w tym 
bioodpadów do wytwarzania energii, jako odnawialnego źródła energii, oraz że biopaliwa 
wyprodukowane z odpadów liczą się podwójnie w odniesieniu do celu, jakim jest 10% 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w transporcie; wzywa zatem państwa 
członkowskie do uwzględnienia w prawodawstwie krajowym odzyskiwania energii z 
części odpadów ulegającej biodegradacji, jako część zintegrowanej polityki hierarchii 
przetwarzania odpadów i usilnie zachęca je do dzielenia się najlepszymi praktykami;

5. wzywa państwa członkowskie do przedstawienia sposobu, w jaki energia wyprodukowana 
z bioodpadów, w tym biogaz produkowany w procesie fermentacji beztlenowej oraz 
zaawansowane metody produkcji biopaliw mogą się przyczynić do wykorzystania 
potencjału istniejących źródeł biomasy, z uwzględnieniem ich szczególnych 
uwarunkowań geograficznych i klimatycznych;

6. zwraca uwagę na znaczenie zwiększania wiedzy i akceptacji społecznej w zakresie 
oddzielnej zbiórki, przetwarzania i odzyskiwania energii z bioodpadów, mianowicie 
poprzez media i kampanie edukacyjne;

7. uznaje konieczność ustanowienia przez państwa członkowskie spójnych i stałych ram 
prawnych w celu promowania budowy infrastruktury służącej kompostowaniu i 
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odzyskiwaniu energii z (bio)odpadów;

8. podkreśla, że z myślą o osiągnięciu założeń na różnych poziomach (zwalczanie ocieplenia 
klimatu, degradacji i erozji gleb; osiągniecie celów w zakresie odnawialnych źródeł 
energii), połączenie kompostowania i fermentacji selektywnie gromadzonych 
bioodpadów, jeżeli jest to wykonalne, jest niezaprzeczalnie rozwiązaniem korzystnym i 
powinno być popierane;

9. podkreśla fakt, że w wielu państwach członkowskich już istnieje pewna infrastruktura, ale 
konieczne są zachęty finansowe w celu utworzenia i ustanowienia potencjalnych rynków 
kompostu i odpadu przefermentowanego, bioenergii i biopaliwa powstałych z 
bioodpadów;

10. uwzględniając wymóg zgodności z normami wynikającymi z przepisów dyrektywy w 
sprawie spalania odpadów zachęca władze regionalne i lokalne do wykorzystywania 
istniejących zdecentralizowanych instalacji lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz do 
korzystania z funduszy strukturalnych do finansowania instalacji do produkcji energii z 
odpadów, kompostowania i odzyskiwania energii z bioodpadów, tak aby jak największa 
ilość odpadów podlegała dalszej obróbce;

11. wyraża przekonanie, że rozdrabniarki odpadów spożywczych połączone z komunalnymi 
systemami kanalizacji są jedną z możliwości ograniczenia składowania odpadów i 
poddawania ich dalszej obróbce oraz produkowania biogazu z bioodpadów;

12. zauważa, że zakłady przetwarzające odpady na energię i inne instytucje służące 
odzyskiwaniu energii z bioodpadów korzystają z takich samych warunków dostępu do 
sieci elektroenergetycznej i gazociągów, jak w przypadku innych odnawialnych źródeł 
energii;

13. podkreśla korzyści dla środowiska naturalnego płynące z wytwarzania z bioodpadów 
paliw stosowanych w sektorze transportowym; w związku z tym wzywa do uznawania 
biopaliw produkowanych z bioodpadów jako przyczyniających się do realizacji celów 
związanych z recyclingiem; wzywa do takiego samego definiowania bioodpadów w 
ramowej dyrektywie w sprawie odpadów oraz w dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii;

14. kładzie nacisk na znaczenie uwzględniania wszystkich technicznych opcji 
gospodarowania bioodpadami, tak aby stymulować innowacje i tworzenie miejsc pracy w 
tym sektorze;

15. wzywa Komisję, by w ramach oceny wpływu wypracowała ulepszony system 
gospodarowania bioodpadami w zakresie recyclingu selektywnie gromadzonych 
bioodpadów, korzystnego dla rolnictwa i środowiska wykorzystania kompostowania, 
mechanicznego/biologicznego przetwarzania odpadów, oraz wykorzystania bioodpadów 
do produkcji energii; uważa, że powyższa ocena wpływu powinna stanowić podstawę do 
przygotowania nowych wspólnotowych ram prawnych dotyczących odpadów 
ulegających biodegradacji;

16. podkreśla, że należy uwzględnić wszystkie rodzaje bioodpadów, by promować produkcję 
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kompostu oraz odzyskiwanie energii ze wszystkich rodzajów odpadów; wskazuje, że 
odpady biodegradowalne to nie tylko bioodpady, lecz również osady ściekowe oraz część 
odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, która ulega fermentacji 
(zabrudzony albo nieposegregowany papier lub tektura, niektóre tekstylia, itd.).

17. podkreśla, że oddzielna zbiórka bioodpadów lub inne systemy gospodarowania 
bioodpadami, które optymalizują odzyskiwanie zasobów powinny zostać wcielone w 
ramach Unii Europejskiej i wzywa państwa członkowskie do rozważenia wprowadzenia 
oddzielnych systemów zbiórki bioodpadów; uważa, że zachęty finansowe są potrzebne 
dla rozpowszechnienia tej oddzielnej zbiórki i innych systemów gospodarowania 
bioodpadami, które optymalizują odzyskiwanie zasobów;

18. zauważa, że przyszłe ramy Unii Europejskiej dostarczą wielu państwom członkowskim 
wskazówek prawnych oraz wyjaśnień i zachęcą je do inwestowania w gospodarowanie 
bioodpadami;

19. wzywa Komisję do dalszego angażowania się w padania nad metodami przetwarzania 
bioodpadów, aby we właściwszy sposób ocenić pozytywny wpływ na gleby, jak również 
odzyskiwanie energii oraz wpływ na środowisko.
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