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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește ierarhia tratării deșeurilor stabilită în cadrul directivei-cadru privind deșeurile, 
conform căreia depozitarea deșeurilor este considerată a fi cea mai dezavantajoasă 
opțiune; subliniază că deșeurile biologice trebuie în primul rând reduse, apoi colectate 
separat și reciclate, în special, atunci când este posibil, prin recuperarea energiei și prin 
compostare;

2. constată că deșeurile biologice reprezintă o parte importantă a deșeurilor (inclusiv în 
zonele urbane) și că, în multe state membre, există un enorm potențial neexploatat de 
utilizare a deșeurilor biologice în vederea producerii de compost prin colectare separată, 
precum și, în general, de recuperare a energiei și a materialelor din deșeuri pentru a se 
evita depozitarea acestora;

3. subliniază rolul pe care deșeurile biologice reutilizate sub formă de compost îl pot juca în 
combaterea degradării și eroziunii solului datorate schimbărilor climatice; invită statele 
membre să introducă dispoziții privind compostarea în legislația națională și le îndeamnă 
să împărtășească cele mai bune practici; subliniază că, pentru a încuraja dezvoltarea unei 
piețe europene a compostului, sunt necesare îmbunătățirea gestionării deșeurilor biologice 
și armonizarea standardelor de calitate a compostului;

4. subliniază că trebuie să se evite într-o mai mare măsură depozitarea deșeurilor și constată, 
în acest context, că deșeurile biologice pot contribui la îndeplinirea obiectivului UE de 
obținere, până în 2020, de energie regenerabilă în proporție de cel puțin 20%, precum și a 
obiectivului directivei UE privind calitatea combustibilului;  reamintește că directiva 
privind sursele de energie regenerabile sprijină utilizarea tuturor tipurilor de biomasă, 
inclusiv a deșeurilor biologice în scopuri energetice, ca sursă de energie regenerabilă și că 
biocombustibilii proveniți din deșeuri sunt calculați dublu pentru atingerea obiectivului de 
10 % energie regenerabilă în domeniul transporturilor; invită, prin urmare, statele membre 
să aibă în vedere introducerea în legislația lor națională a valorificării energetice a părților 
biodegradabile ale deșeurilor în cadrul unei politici integrate privind ierarhia tratării 
deșeurilor, și le îndeamnă să împărtășească cele mai bune practici;

5. invită statele membre să specifice în cel fel, având în vedere condițiile lor geografice și 
climatice specifice, energia obținută din deșeurile biologice, inclusiv prin digestia 
anaerobă pentru obținerea biogazului și producția avansată de biocombustibili, pot 
contribui la exploatarea potențialului resurselor de biomasă existente;

6. subliniază importanța sporirii nivelului de sensibilizare și de receptivitate a publicului cu 
privire la colectarea separată a deșeurilor biologice, reciclarea acestora și recuperarea 
energiei, în principal prin campanii media și educaționale;

7. recunoaște că este necesar ca statele membre să stabilească un cadru juridic coerent și 
stabil, care să sprijine construirea de instalații pentru compostarea și valorificarea 
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energetică a deșeurilor (inclusiv a celor biologice);

8. subliniază că, în vederea realizării obiectivelor la diferite niveluri (combaterea încălzirii 
climatice, a degradării și eroziunii solului, realizarea obiectivelor în materie de energii 
regenerabile) combinarea compostării și a fermentării deșeurilor biologice colectate în 
mod selectiv, dacă este posibilă, este, fără îndoială, avantajoasă și ar trebui promovată;

9. subliniază faptul că, în numeroase state membre, există deja infrastructura necesară, dar că 
sunt necesare stimulente pentru a crea și organiza piețe potențiale pentru compostul și 
digestatul, biogazul, bioenergia și biocombustibilii proveniți din deșeuri biologice;

10. ținând seama de faptul că este necesară respectarea standardelor directivei privind 
incinerarea deșeurilor, încurajează autoritățile regionale și locale să utilizeze instalațiile 
descentralizate de încălzire și răcire urbane existente și să recurgă la fondurile structurale 
pentru a finanța echipamente de producere a energiei din deșeuri, de compostare și de 
valorificare energetică a deșeurilor biologice, contribuind astfel la depozitarea unei 
cantități mai mici de deșeuri;

11. consideră că folosirea de tocătoare de deșeuri alimentare racordate la sistemul public de 
canalizare ar putea reprezenta o opțiune pentru valorificarea deșeurilor biologice prin alte 
mijloace decât depozitarea și pentru producerea de biogaz din deșeuri biologice;

12. constată că instalațiile de producere a energiei din deșeuri și alte instalații de valorificare 
energetică a deșeurilor biologice beneficiază de aceleași condiții de acces la rețelele de 
electricitate și conductele de gaz ca și alte surse de energie regenerabilă;

13. evidențiază avantajele ecologice oferite de producerea de combustibili pentru transport 
din deșeuri biologice; solicită, prin urmare, includerea biocombustibililor obținuți din 
deșeuri biologice printre obiectivele de reciclare; solicită alinierea definiției deșeurilor 
biologice din directiva-cadru privind deșeurile cu cea din directiva privind energiile 
regenerabile;

14. subliniază că este important ca toate alternativele tehnice de gestionare a deșeurilor 
biologice să fie luate în considerare pentru a încuraja inovația și crearea de locuri de 
muncă în acest domeniu;

15. solicită Comisiei să elaboreze, în cadrul evaluării impactului, un sistem îmbunătățit de 
gestionare a deșeurilor biologice în ceea ce privește reciclarea deșeurilor biologice
colectate separat, utilizarea compostării în agricultură și în scopuri ecologice, 
posibilitățile de tratare biomecanică și utilizarea deșeurilor biologice ca surse de generare 
a energiei; consideră că această evaluare a impactului ar trebui să stea la baza elaborării 
unui nou cadru legal al Uniunii Europene privind deșeurile biodegradabile;

16. subliniază că trebuie luată în considerare întreaga gamă de deșeuri biodegradabile pentru 
a promova producerea de compost și valorificarea tuturor fluxurilor de deșeuri; subliniază 
că deșeurile biodegradabile includ atât deșeurile biologice, cât și nămolurile de epurare și 
acea parte a deșeurilor menajere care poate fi supusă fermentării (hârtia și cartonul 
nesortate și murdare, anumite textile etc.);
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17. subliniază că sistemul de colectare separată a deșeurilor biologice sau alte sisteme de 
gestionare a deșeurilor biologice prin care se maximizează nivelul de recuperare a 
resurselor ar trebui încorporate într-un cadru la nivelul UE și invită statele membre să 
aibă în vedere crearea unor sisteme de colectare separată a deșeurilor biologice; consideră 
că, pentru dezvoltarea acestui sistem de colectare separată, precum și a altor sisteme de 
gestionare a deșeurilor biologice care maximizează nivelul de recuperare a resurselor, 
este nevoie de stimulente financiare;

18. constată că un viitor cadru la nivelul UE ar putea oferi orientări și claritate juridică pentru 
multe state membre, încurajându-le să facă investiții în domeniul gestionării deșeurilor 
biologice;

19. invită Comisia să se implice în continuare în activități de cercetare privind metodele de 
tratare a deșeurilor biologice pentru a cuantifica mai bine beneficiile aduse solului și 
impactul asupra valorificării energiei și asupra mediului.
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