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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na uveljavljeno hierarhijo ravnanja z odpadki, predstavljeno v Okvirni direktivi o 
odpadkih, po kateri je odlaganje na odlagališčih najslabša možnost; poudarja, da je treba 
biološke odpadke najprej zmanjšati, nato ločeno zbirati in reciklirati, še posebej s ponovno 
uporabo za energijo, kjer je to mogoče, in s kompostiranjem;

2. opozarja, da so biološki odpadki pomemben del odpadkov (tudi v mestih) in da danes 
obstaja ogromen neizkoriščen potencial v mnogih državah članicah za uporabo bioloških 
odpadkov kot komposta tako, da se zbirajo ločeno, pa tudi s pridobivanjem energije in 
materialov iz odpadkov na splošno, da bi preprečili njihovo odlaganje na odlagališčih;

3. poudarja vlogo, ki jo lahko ima ponovna uporaba bioloških odpadkov v obliki komposta v 
boju proti podnebnim spremembam, degradaciji tal in eroziji prsti; poziva države članice, 
naj kompostiranje vključijo v svojo nacionalno zakonodajo ter si izmenjajo zglede 
najboljše prakse; poudarja, da sta potrebna boljše upravljanje z odpadki in uskladitev 
standardov kakovosti za kompost, da se spodbudi razvoj evropskega trga za kompost;

4. poudarja, da je treba povečati preusmeritev bioloških odpadkov z odlagališč; v zvezi s tem 
ugotavlja, da biološki odpadki lahko prispevajo k cilju EU najmanj 20 % obnovljive 
energije do leta 2020, kot tudi direktive EU o kakovosti goriva; opozarja, da direktiva o 
obnovljivih virih podpira uporabo vseh vrst biomase, tudi bioloških odpadkov za 
energetske namene, kot obnovljivega vira energije, in da biogoriva iz odpadkov štejejo 
dvojno na poti k dosegi cilja 10 % glede obnovljivih virov energije v prometu; zato poziva 
države članice, naj upoštevajo pridobivanje energije iz biološko razgradljivih delov 
odpadkov v svoji nacionalni zakonodaji kot del celovite politike glede hierarhije 
odpadkov ter si izmenjajo zamisli o najboljši praksi;

5. poziva države članice, naj prikažejo, kako lahko energija iz bioloških odpadkov, vključno 
z anaerobno presnovo za proizvodnjo bioplina in izpopolnjeno proizvodnjo biogoriv, 
pripomore k izkoriščanju potenciala obstoječih virov biomase, pri tem pa upoštevajo svoje 
posebne zemljepisne in podnebne razmere;

6. opozarja, da je pomembno povečati javno poznavanje in sprejemanje ločenega zbiranja in 
recikliranja bioloških odpadkov ter pridobivanja energije iz njih, in sicer prek medijskih in 
izobraževalnih kampanj;

7. priznava, da morajo države članice oblikovati skladen in stabilen pravni okvir, ki bo 
podpiral izgradnjo objektov za kompostiranje in pridobivanje energije iz (bioloških) 
odpadkov;

8. poudarja, da ima kombinacija kompostiranja in fermentacije ločeno zbranih bioloških 
odpadkov, če je mogoča, nedvomno prednosti za uresničitev teh ciljev na različnih ravneh 
(boj proti segrevanju podnebja, degradacija tal in erozija prsti, doseganje ciljev obnovljive 
energije) in jo je treba spodbujati;
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9. poudarja, da v številnih državah članicah nekaj infrastrukture že obstaja, vendar so 
potrebne finančne spodbude, da bi oblikovali in razvili morebitne trge za kompost, 
pregnito blato, bioenergijo in biogorivo iz bioloških odpadkov;

10. ob upoštevanju potrebe po skladnosti s standardi Direktive o sežiganju odpadkov 
spodbuja regionalne in lokalne organe, naj uporabijo obstoječe decentralizirane naprave 
za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter koristijo strukturne sklade za financiranje naprav za 
pridobivanje energije iz odpadkov, kompostiranje in pridobivanje energije iz bioloških 
odpadkov, da bi se čim manj odpadkov odlagalo na odlagališčih;

11. meni, da so naprave za odlaganje živilskih odpadkov, povezane z javnimi 
kanalizacijskimi sistemi, rešitev za preusmerjanje bioloških odpadkov z odlagališč in 
pridobivanje bioplina iz bioloških odpadkov;

12. ugotavlja, da imajo obrati za pridobivanje energije iz odpadkov in druge naprave za 
pridobivanje energije iz bioloških odpadkov enake možnosti dostopa do 
elektroenergetskih omrežij in plinovodov kot drugi obnovljivi viri energije;

13. poudarja prednost, ki jo ima proizvodnja goriv za prevoz iz bioloških odpadkov za 
okolje; zato poziva, naj biogoriva iz bioloških odpadkov štejejo k ciljem recikliranja;
poziva k uskladitvi opredelitve bioloških odpadkov iz Okvirne direktive o odpadkih z 
direktivo o obnovljivih virih energije;

14. poudarja, kako pomembno je, da ostanejo odprte vse tehnične možnosti za ravnanje z 
biološkimi odpadki, da bi spodbujali inovacije in ustvarjanje delovnih mest na tem 
področju;

15. poziva Komisijo, naj v svoji presoji vplivov opredeli boljši sistem ravnanja z biološkimi 
odpadki glede recikliranja ločeno zbranih bioloških odpadkov, uporabe kompostiranja za 
kmetijske in ekološke koristi, mehanske/biološke možnosti obdelave in uporabe bioloških 
odpadkov kot vir za pridobivanje energije; meni, da bi na tej presoji morala temeljiti 
priprava novega pravnega okvira Evropske unije o biološko razgradljivih odpadkih;

16. poudarja, da je treba pri spodbujanju proizvodnje komposta in predelave iz vseh odpadnih 
tokov upoštevati celo vrsto biološko razgradljivih odpadkov; poudarja, da biološko 
razgradljivi odpadki ne vključujejo le bioloških odpadkov, temveč tudi blato iz čistilnih 
naprav in tisti del gospodinjskih odpadkov, ki se fermentira (umazan in nesortiran papir, 
lepenka, določene vrste tekstila itn.);

17. poudarja, da bi morali biti ločeno zbiranje bioloških odpadkov in drugi sistemi 
upravljanja z biološkimi odpadki, ki kar najbolje izkoristijo obnovo virov, vključeni v 
okvir Evropske unije, in poziva države članice, naj pretehtajo možnost uvedbe sistemov 
ločenega zbiranja; meni, da so potrebne finančne pobude za širitev tega ločenega zbiranja 
in drugih sistemov upravljanja bioloških odpadkov, ki kar najbolje izkoristijo obnovo 
virov;

18. ugotavlja, da bi prihodnji okvir Evropske unije za veliko držav članic zagotovil pravno 
svetovanje in pojasnitev ter jih spodbujal k naložbam na področju ravnanja z biološkimi 
odpadki;
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19. poziva Komisijo k nadaljnjemu sodelovanju pri raziskavah metod obdelave bioloških 
odpadkov za boljšo presojo koristi v povezavi s prstjo ter pridobivanju energije in vplivih 
na okolje.
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