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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab biojäätmete käitlusega ühenduse tasandil seotud komisjoni algatust, mida komisjon 
edendab oma rohelise raamatu kaudu;

2. võtab teadmiseks, et biojäätmed moodustavad rohkem kui 30% tahketest olmejäätmetest;
on arvamusel, et biojäätmete parem käitlemine aitab kaasa ressursside säästvale 
kasutamisele ning ringlussevõtu ja taastuvenergia valdkonna eesmärkide saavutamisele;

3. on seisukohal, et biojäätmete käitlemine peaks olema osa säästvast jäätmete käitlemise 
tsüklist eesmärgiga ressursse mõistlikult kasutada ja säästa ning keskkonnamõju 
vähendada;

4. tuletab meelde, et biojäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt üldisele 
jäätmekäitlusmeetodite hierarhiale: nende tekke vältimine, ringlussevõtt, muud jäätmete 
taaskasutamise viisid, muu hulgas ka energia saamiseks, ja viimase võimalusena 
ladestamine prügilatesse (direktiivi 1999/31/EÜ artikkel 5);

5. on seisukohal, et optimaalne otsus töötlusmeetodi kohta tuleks langetada üksnes 
kohalikke olusid arvesse võttes (asustusstruktuur, biojäätmete struktuur, juba 
olemasolevad käitised jne);

6. rõhutab, et biojäätmete taaskasutamisel energia tootmiseks tuleb jälgida energiatõhusust 
ja säästvat arengut, seepärast tuleb neid tooteid esmajoones kasutada kõige tõhusamal 
moel, s.o kütteks;

7. rõhutab, et biojäätmete käitlemine hõlmab jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu, 
kompostimist ja energiakasutust vastavalt direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud 
jäätmehierarhiale;

8. on seisukohal, et mehhaanilis-bioloogiline töötlus on tõhus võimalus vältida suure koguse 
kõdunevate jäätmete prügilatesse ladestamist ning selle asemel kasutada kompostimist, 
anaeroobset kääritamist ja energiakasutust;

9. rõhutab, et saastevabu biojäätmeid tuleb pidada väärtuslikuks looduslikuks ressursiks 
kõrgekvaliteedilise komposti tootmisel;

10. on seisukohal, et põllumajanduse tulevik sõltub ka pinnase säilitamisest ja taastamisest; 
märgib, et kvaliteetse komposti kasutamine põllumajanduses võib aidata säilitada mulla 
viljakust, suurendada pinnase veemahutavust, parandada süsinikdioksiidi sidumise 
võimet ja vähendada sünteetiliste väetiste kasutamist; rõhutab liikmesriikide rolli 
põllumajanduses kvaliteetse komposti kasutamise tagamisel;

11. rõhutab vajadust määrata selgelt kindlaks kvaliteedinõuded biojäätmete käitluse ja 
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komposti kvaliteedi kohta, et vältida pinnase järkjärgulist reostamist; palub komisjonil 
uurida võimalust esitada õigusakti ettepanekuid komposti ja setete kvaliteedinõuete 
kohta, mis peaksid põhinema eraldi kogumise eeldusel;

12. juhib tähelepanu sellele, et kompostimisel on raske kontrollida ladestatud ainete vahelt 
eralduvaid gaase, mis võib kujutada tõsist ohtu keskkonnale ja atmosfäärile; rõhutab, et 
bioloogiliste olmejäätmete nõuetekohase kompostimise juurde kuulub ka põhjavee kaitse 
komposti nõrgvee eest;

13. on seisukohal, et põhimõte, mille kohaselt saastaja maksab, peab olema aluseks 
saasteainetest põhjustatud lisakulude hüvitamisel, et põllumajandus ei peaks maksma 
biojäätmete põllule laotamise negatiivsete kõrvalmõjude eest;

14. kordab, et biojäätmete liigiti kogumine on väga oluline, et täita prügiladirektiivi (direktiiv 
1999/31/EÜ, põhjendus 17) nõudeid, pakkuda biojäätmete ringlussevõtuks kvaliteetset 
materjali ja parandada energiakasutuse tõhusust; kutsub komisjoni üles toetama 
liikmesriike jäätmete sortimise süsteemide juurutamisel ning seadma biojäätmete 
käitlemiseks siduvaid ja ambitsioonikaid eesmärke; 

15. peab biojäätmete põletamist jäätmehierarhias kasutatavaks alternatiiviks vaid eeldusel, et 
põletamine käib käsikäes energia tootmisega;

16. on seisukohal, et biojäätmed on väärtuslik taastuv ressurss elektri ja sõidukite biokütuste 
tootmiseks ning neid saab kasutada gaasivõrgu varustamisel, sest biojäätmetest eralduvat 
biogaasi (peamiselt metaan (50 kuni 70%) ja süsinikdioksiid) saab puhastada ja muuta 
biometaaniks; kutsub komisjoni üles analüüsima ja edendama võimalusi biojäätmete 
kasutamiseks biogaasi tootmisel;

17. on arvamusel, et ühenduse õigusaktidega tuleks luua stiimuleid selleks, et võimaldada 
biogaasi suunamist maagaasivõrku;

18. võtab teadmiseks asjaolu, et eri liikmesriikides kehtivad erinevad seadusandlikud 
meetmed ja kasutatakse erinevaid jäätmekäitlusviise ning et prügilatesse ladestamine on 
endiselt Euroopa Liidus kõige levinum tahkete olmejäätmete kõrvaldamise meetod; 
nõuab, et komisjon jälgiks veelgi rangemalt kogu ühenduses prügilatesse ladestamise 
nõuete täitmist ja rakendamist ning kaaluks vajadust esitada võimalikult kiiresti õigusakti 
ettepanek biolagunevate jäätmete kohta, et muu hulgas vältida biojäätmete ladestamist 
prügilatesse; kutsub liikmesriike üles tõhustama koostööd parimate tavade vahetamisel 
biojäätmete käitluse valdkonnas;

19. nõuab, et avalikkust teavitataks rohkem jäätmete olelustsükli keerukusest ning selgitataks 
eelkõige nõuetekohast prügi sorteerimist ja jäätmete käitlemist; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles edendama üldsuse teavitamist, ja seda eelkõige koolides, et ergutada 
tahkete olmejäätmete säästvat käitlust ning juhtida inimeste tähelepanu jäätmete liigiti 
kogumise eelistele; rõhutab sellega seoses linnade, valdade ja kommunaalettevõtete 
tähtsat osa kodanike nõustamises ja neile jäätmetekke vältimise kohta teabe jagamises;

20. palub komisjonil uurida, millistes kasutusvaldkondades on biojäätmete energiatõhusus 
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kõige suurem;

21. nendib, et Lääne-Euroopas jäätmete ringlussevõtt suureneb, samas kui Kesk- ja Ida-
Euroopa riikides on ringlussevõtu määrad väga madalad; kutsub seepärast komisjoni üles 
edendama jäätmekäitluses keskkonnahoidlikku poliitikat eesmärgiga tõsta ringlussevõtu 
määra.
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