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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni rohelise raamatu „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” kohta
(2009/2153(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 191 ja 192, millega püütakse 
edendada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrget taset;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” 
(KOM(2008)0811);

– võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 25. juuni 2009. aasta järeldusi (26. juuni 2009. 
aasta dokument 11462/09);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/12/EÜ 
jäätmete kohta1;

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta2;

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2008. aasta resolutsiooni säästva põllumajanduse ja biogaasi 
kohta: ELi õigusaktide läbivaatamise vajadus3;

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna –
soovitused ELi tulevaseks integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks”4;

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni ühenduse kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahekokkuvõtte kohta5;

– võttes arvesse oma 14. novembri 2007. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja 
muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ6;

– võttes arvesse oma 13. novembri 2007. aasta resolutsiooni mullakaitse teemastrateegia 
kohta7;

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni nõukogu ühise seisukoha kohta 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus jäätmesaadetiste kohta8;

– võttes arvesse oma 29. septembri 2005. aasta resolutsiooni taastuva energia osakaalu 

                                               
1 ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.
2 EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.
3 ELT C 66 E, 20.3.2009, lk 29.
4 ELT C 67 E, 18.3.2010, lk 44.
5 ELT C 247 E, 15.10.2009, lk 18.
6 ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 281.
7 ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 138.
8 ELT L 190, 12.7.2006, lk 1–98 ja ELT L 318, 28.11.2008, lk 15.
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kohta ELis ja konkreetseid tegevusettepanekuid1;

– võttes arvesse oma 17. juuni 2008. aasta resolutsiooni nõukogu ühise seisukoha kohta 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid2;

– võttes arvesse oma 13. veebruari 2007. aasta resolutsiooni jäätmete ringlussevõtu 
temaatilise strateegia kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2010),

A. tervitab komisjoni rohelise raamatu kaudu edendatud algatust, sest see annab võimaluse 
võtta ühenduse tasandil meetmeid biojäätmete käitluseks;

B. arvestades, et jäätmete raamdirektiivi artikli 2 lõikes 4 sätestatakse, et üksikdirektiivides 
võib ette näha erijuhtusid käsitlevad eeskirju või täiendada antud direktiivi eeskirju 
teatava jäätmekategooria käitluse osas;

C. arvestades, et biojäätmete käitluseeskirjad on killustunud ning kehtivad õigusvahendid ei 
ole biojäätmete tõhusa käitluse valdkonnas püstitatud eesmärkide saavutamiseks piisavad; 
arvestades, et seetõttu on vaja võtta vastu eridirektiiv biojäätmete käitluse kohta; 
arvestades, et kõikide biojäätmete käitluseeskirjade koondamine ühte õigusakti oleks juba 
ise harjutus, kuidas saavutada kõrgetasemelist ja paremat õigusloomet, ning samal ajal 
tagaks selline õigusakt lihtsustamise ja suurema selguse ning õiguskindluse, kindlustades 
seeläbi avaliku ja erasektori investorite pikaajalise usalduse;

D. arvestades, et biojäätmeid käsitlev eridirektiiv peaks olema piisavalt paindlik, et hõlmata 
kõiki erinevaid olemasolevaid biojäätmete käitlusmeetodeid, pidades silmas, et arvestada 
tuleb suure hulga muutujate ja kohalike oludega;

E. arvestades, et biojäätmed moodustavad tahketest olmejäätmetest rohkem kui 30%; 
arvestades, et Euroopa Liidus suureneb biojäätmete hulk, mis on prügilatesse ladestatuna 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ning muu kahjuliku keskkonnamõju oluline allikas;

F. võttes teadmiseks, et iga liikmesriigi väga erinevale poliitikale vastavalt käideldud 
biojäätmete potentsiaali on väga vähe uuritud; arvestades, et ressursside tõhusa ja säästva 
majandamise saavutamiseks on vaja biojäätmete käitlust parandada; arvestades, et 
ringlussevõtu ja taastuvate energiaallikate alaste eesmärkide saavutamiseks tuleks 
suurendada biojäätmete taaskasutamist, et seeläbi aidata kaasa ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele;

G. arvestades, et selliste jäätmete käitlust tuleks korraldada kooskõlas jäätmehierarhiaga: 
                                               
1 ELT C 227, 21.9.2006, lk 524.
2 ELT L 312, 23.11.2008, lk 3.
3 ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 168.
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jäätmetekke vältimine ja vähendamine, jäätmete taaskasutamine, ringlussevõtt ja muud 
jäätmete taaskasutusviisid, eelkõige energia saamiseks, ning viimase võimalusena 
jäätmete prügilatesse ladestamine (vastavalt jäätmete raamdirektiivi artiklile 4); 
arvestades, et jäätmetekke vältimine on biojäätmete käitlusel esmatähtis eesmärk; 
arvestades, et jäätmetekke vältimine võimaldab hoiduda toidu- ja haljasjäätmete 
tekkimisest, näiteks tõhustades selleks vähe hooldust vajavate taimede ja puudega avalike 
parkide kavandamist;

H. arvestades, et biojäätmetel on roll võitluses kliimamuutusega ning need pakuvad 
võimalust võidelda mulla degradatsiooni vastu ning edendada taastuvate energiaallikate 
tootmist;       

I. arvestades, et biojäätmeid tuleks käsitleda väärtusliku loodusressurssina, mida saab 
kasutada kõrgekvaliteedilise komposti tootmiseks, aidates seeläbi võidelda mulla 
degradatsiooni vastu Euroopas, säilitada mulla viljakust, vähendada keemiliste väetiste 
kasutamist ning suurendada mulla veemahutavust;

J. arvestades, et biojäätmete käitlusele ning komposti kvaliteedile tuleb kehtestada 
kvaliteedistandardid; arvestades, et komposti kvaliteedinäitajate kindlaksmääramine aitab 
tugevdada tarbijausaldust antud toote vastu; arvestades, et komposti tuleks liigitada 
vastavalt selle kvaliteedile;

K. arvestades, et liikmesriigid kasutavad erinevaid jäätmekäitlussüsteeme ja prügilatesse 
ladestamine on siiani kõige rohkem kasutatav meetod tahkete olmejäätmete 
kõrvaldamiseks Euroopa Liidus, kuigi see on keskkonnale kõige kahjulikum;

L. arvestades, et praegune jäätmete liigiti kogumine võimaldab vältida saastamist ning aitab 
saavutada kõrgekvaliteedilise komposti saamise eesmärki, tagades kvaliteetsed materjalid 
biojäätmete ringlussevõtuks ning parandades energiakasutust;

M. arvestades, et on oluline omada kohustuslikku jäätmete liigiti kogumise süsteemi, välja 
arvatud juhul, kui biojäätmete eraldamine muudest jäätmetest ei oleks keskkonnaalasest ja 
majanduslikust seisukohast teostatav (eelkõige juhul, kui jäätmete liigiti kogumise 
logistika ei takista biojäätmete saastumist muude jäätmete või saasteainetega, või kui 
jäätmete liigiti kogumise infrastruktuuri loomine ei ole maa- või hõredalt asustatud 
piirkondades keskkonnakaitset arvestades põhjendatud);

N. arvestades, et kuna eesmärke, mis on kehtestatud biojäätmete prügilatesse viimise 
vältimiseks, on puudulikult rakendatud, tuleb nende eesmärkide saavutamiseks vastu võtta 
täiendavaid seadusandlikke suuniseid;

O. arvestades, et transpordikütuse tootmine biojäätmetest on keskkonnale äärmiselt kasulik; 

P. arvestades, et biojäätmete käitluse peamine eesmärk peab olema tulemus, mis tähendab, et 
avatuna saab hoida kõiki tehnoloogilisi võimalusi biojäätmete käitluseks, soodustades 
samas innovatsiooni, teadusuuringuid ja konkurentsivõimet;

Q. arvestades, et ringlussevõtvale ühiskonnale üleminekuga kaasneb märkimisväärne 
võimalus luua antud valdkonnas töökohti;
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R. arvestades, et tuleb ergutada teadusuuringud ja innovatsiooni biojäätmete käitluse 
valdkonnas;

S. arvestades, et komisjon ja liikmesriigid peaksid toetama keskkonnateadlikust suurendavat 
tegevust antud valdkonnas, eelkõige koolides, et edendada tahkete olmejäätmete säästvat 
käitlust ning suurendada üldsuse teadlikkust jäätmete liigiti kogumise kasust; arvestades, 
et valdadel ja kommunaalettevõtetel on oluline roll jäätmetekke vältimise kohta üldsusele 
nõu ja teabe andmisel,

1. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks läbi biojäätmeid käsitlevad õigusaktid, et koostada 
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele enne 2010. aasta lõppu ettepanek võtta vastu 
eridirektiiv;

2. kutsub komisjoni üles kehtestama kriteeriume kõrgekvaliteedilise komposti tootmiseks;

3. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks vastu biojäätmete käitlusel saadud komposti eri 
liikide kvaliteedi hindamissüsteemi;

4. kutsub komisjoni üles kehtestama liikmesriikidele kohustuslikku jäätmete liigiti kogumise 
süsteemi, välja arvatud juhul, kui see ei ole teostatav või ei ole keskkonnaalasest ja 
majanduslikust seisukohast parim lahendus;

5. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid keskkonnateadlikust suurendavat 
tegevust biojäätmete valdkonnas, eelkõige koolides, et edendada biojäätmete säästvat 
käitlust ning suurendada üldsuse teadlikkust jäätmetetekke vältimisest ja jäätmete liigiti 
kogumise kasust;

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid soodustaksid teadusuuringuid ja 
tehnoloogilist innovatsiooni biojäätmete käitluse valdkonnas;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

ELi majanduse kasvades ja territooriumi suurenedes toodetakse jätkuvalt järjest suuremaid 
jäätmekoguseid. Hinnanguliselt tekib ELis igal aastal 76,5–102 miljonit tonni biojäätmeid 
toidu- ja aiajäätmetest ning 37 miljonit tonni biojäätmeid toidu- ja joogitööstusest.

Esimene prioriteet peab olema jäätmetekke vältimine ja jäätmete vähendamine, et saavutada 
seeläbi olulist keskkonna- ja majanduslikku kasu. Selle eesmärgi saab saavutada õigusaktide 
ning üldsuse teadlikkuse suurendamise abil. Loodetakse, et Euroopa kodanikud, kellele on 
sisendatud ajakohast keskkonnaalast teadlikkust ning osalemistahet, aitavad seda eesmärki 
saavutada. Jäätmetekke vältimist tuleks mõista laiemalt, mis tähendab, et parimad jäätmed on 
need, mida ei teki või mida ei pea kunagi jäätmetena käsitama.

Jäätmete käitluspoliitika teine strateegiline eesmärk peab olema ELi muutmine 
ringlussevõtvaks ühiskonnaks. ELis iga päev toodetavat tohutut jäätmekogust tohiks lihtsalt 
ära raisata. Biojäätmetel on oluline roll võitluses kliimamuutusega ning need pakuvad 
hinnalist võimalust mulla kaitsmiseks ning taastuvate energiaallikate tootmise edendamiseks 
ning on seetõttu sellise jäätmehulga taaskasutamises oluline tegur. See tähendab, et säästvat 
arengut saab ressursside tõhusa majandamise abil edendada.

Biojäätmete roll võitluses kliimamuutuse vastu

Jäätmed on energia, tööstuse ja põllumajanduse järel suuruselt neljas kasvuhoonegaaside 
allikas Euroopa Liidus. Andmete kohaselt paiskas jäätmesektor 2004. aastal õhku 109 miljonit 
tonni kasvuhoonegaase.

Heitkoguste peamine allikas on jäätmete prügilatesse ladestamine. Kuigi prügilatesse 
ladestamine on lühiajalises perspektiivis kõige odavam võimalus, on see keskkonna jaoks 
kõige halvem võimalus, mis hõlmab keskkonnaalast vastutust ja suuremaid käituskulusid. 
Prügilad toodavad peamise prügilagaasina metaani, mis juhul, kui seda ei koguta, mõjutab 
kliimamuutust 23 korda tugevamalt kui süsinikdioksiid.

Kui lisaks sellele prügilate toodetavat nõrgvett vastavalt prügiladirektiivile ei koguta, võib see 
saastada põhjavett ja mulda, tekitada bioaerosoole ja ebameeldivaid lõhnu ning häirida 
visuaalselt. Veel üks prügilasse ladestamisega seonduv negatiivne asjaolu puudutab 
kasutatava maa pindala, mis on muude käitlusmeetodite puhul kasutava maa pindalast suurem 
ning toob pikaajaliselt kaasa maa pöördumatu kaotuse, mis tähendab, et tegemist ei ole 
säästva käitlusmeetodiga. Seetõttu tuleb kiiresti tagada biojäätmete prügilatesse mitteviimine.

Biojäätmete potentsiaal võitluses mulla degradatsiooni vastu

Komisjoni 2006. aasta mullakaitse teemastrateegia dokumendis (KOM(2006)231 lõplik) 
kirjeldatakse mulla degradatsiooni kui tõsist probleemi Euroopa Liidus. Mulla degradatsioonil 
on otsene mõju vee ja õhu kvaliteedile, bioloogilisele mitmekesisusele ning kliimale.

Biojäätmed võivad mängida olulist rolli mulla taastumises, kui neid kasutatakse 
kompostimiseks. Kompostimine on roheliste jäätmete kõige sobivam töötlusviis ning selle 
eeliseks on võimalus mulda väetada. Mullakaitse teemastrateegia kohaselt võib mulla 
degradatsioon minna maksma kuni 38 miljardit eurot aastas.
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Komposti tootmisel peaks põhirõhk langema tulemusele ja eesmärk on saavutada kvaliteetne 
kompost. Mullakaitse teemastrateegia kohaselt on kompost üks parimaid stabiilse orgaanilise 
ainese allikaid, millest saab degradeerunud mullas uut huumust toota. Komposti kasutamine 
on põllumajandusele mitmeti kasulik, sest see aitab parandada mulla struktuuri, vee maasse 
imbumist, veepidavust, mulla mikroorganisme ning annab toitaineid. Hinnanguliselt sisaldab 
umbes 45% Euroopa mullastikust vähe orgaanilist ainest. Seepärast on oluline ergutada 
biojäätmete nõuetekohasel töötlemisel põhinevat kõrgekvaliteedilise komposti tootmist.

Biojäätmete potentsiaal taastuvate energiaallikate kasutamise soodustamises

Biojäätmed võivad samuti olla oluline tooraine bioenergia tootmiseks. Bioenergiat toodetakse 
anaeroobsel kääritamisel, mis on kõige sobivam viis märgade biojäätmete (näiteks rasvased 
köögijäätmed) töötlemiseks. Anaeroobsel kääritamisel toodetakse kontrollitavates reaktorites 
biogaasi, mida saab kasutada elektri tootmiseks, kütmiseks või autode biokütusena.

Madalama kvaliteediga biojäätmed, mis ei vasta kompostimise kvaliteedistandarditele, tuleks 
töödelda energiaks ning liigitada vastavalt kvaliteedile.

Biojäätmete käitlus praegu

Siiamaani on biojäätmeid käideldud vastavalt iga liikmesriigi väga erinevale poliitikale, mis 
ulatuvad mõnes riigis võetavatest miinimummeetmetest ambitsioonika poliitikani muudes 
riikides. Liikmesriikide vahel, kes võtavad kõige vähem jäätmeid ringlusse (90% jäätmete 
prügilasse ladestamine, 10% jäätmete ringlussevõtt ning energiakasutus), ning kõige 
tõhusamat lähenemist (10% jäätmete prügilasse ladustamine, 25% jäätmete energiakasutus 
ning 65% jäätmete ringlussevõtt) kasutavate liikmesriikide vahel eksisteerib sügav lõhe.

Kehtivad ELi õigusaktid ei piira liikmesriikide valikut biojäätmete töötlusmeetodite osas,
eeldusel et need vastavad teatud raamtingimustele, eelkõige tingimustele, mis on kehtestatud 
jäätmete raamdirektiivis, milles nõutakse tungivalt, et liikmesriigid võtaksid meetmeid, mis 
ergutavad: biojäätmete liigiti kogumist nende kompostimiseks ning anaeroobseks 
kääritamiseks; biojäätmete töötlemist keskkonnakaitse kõrget taset järgival viisil ning 
biojäätmetest toodetud keskkonnale ohutute materjalide kasutamist. Prügiladirektiivis on 
samuti sätestatud, et biojäätmete viimine prügilatesse peaks järk-järgult kaduma.

Siiski ei ole nende õigusaktidega seatud eesmärke saavutatud. Arvestades, et liikmesriikidel ei 
ole kuigivõrd õnnestunud täita biojäätmete prügilatesse mitteviimise eesmärki, on selge, et 
tuleb kehtestada prügiladirektiivi täiendavaid lisameetmeid.

Biojäätmete käitlus tulevikus

Biojäätmete käitluse eridirektiiv oleks jäätmete raamdirektiivist tulenevate põhimõtete 
rakendamise ning muude jäätmekäitlust üldiselt reguleerivate direktiivide oluline tugisammas. 
Lisaks oleks kõikide biojäätmete käitluseeskirjade koondamine ühte õigusakti juba ise 
harjutus, kuidas saavutada kõrgetasemelist ja paremat õigusloomet, Biojäätmete käitluse 
eridirektiiv tooks antud valdkonnas kaasa suurema selguse, lihtsuse ja õiguskindluse, 
kindlustades seeläbi avaliku ja erasektori investorite pikaajalise usalduse.

Kõige kasumlikuma käitlusmeetodi kohustuslikuks muutmine ei ole soovitav, sest arvestada 
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tuleb suure hulga muutujate ja kohalike oludega. Lisaks sellele ei tohiks ohtu seada 
liikmesriikide juba tehtud investeeringuid. Biojäätmete käitlust käsitlev direktiiv peaks 
seetõttu võimaldama teatavat paindlikkust, et keskkonnaalasest ja majanduslikust seisukohast 
parima lahenduse saaks kindlaks määrata kohalikul tasandil. Sellele vaatamata on uute 
investeeringute suunamiseks otsustavalt tähtis kehtestada keskkonnaalased 
lähenemiskriteeriumid.

Muuhulgas tuleks tegelda biojäätmete liigiti kogumisega, sest biojäätmete eraldamine 
muudest jäätmetest võib aidata vältida saastumist ning saavutada kõrgekvaliteedilise komposti 
saamise eesmärki, tagada kvaliteetsed materjalid biojäätmete ringlussevõtuks ning parandada 
energiakasutust. Biojäätmete liigiti kogumine peaks seetõttu olema kohustuslik. Liikmesriigid 
tuleks siiski sellest kohustusest vabastada, kui selle täitmine ei ole teostatav ega 
keskkonnaalasest ja majanduslikust seisukohast parim lahendus (näiteks juhul, kui jäätmete 
liigiti kogumise logistika ei takista biojäätmete saastumist, või jäätmete liigiti kogumise 
infrastruktuuri loomine ei ole maa- või hõredalt asustatud piirkondades keskkonnakaitset 
arvestades põhjendatud).

Biojäätmete reguleerimine on lisaks keskkonnakaitsele oluline ka siseturu toimimise 
seisukohast, sest praegu tekib ELis olukord, kus biojäätmetest toodetud komposti käsitatakse 
ühes kohas jäätmetena ning teises kohas tootena. Ka selles valdkonnas on biojäätmete 
eridirektiivi abil vaja liikmesriikide poliitikat ühtlustada.

Jäätmekäitlusel on ka ulatuslikud sotsiaalsed tagajärjed. Näiteks luuakse 
ringlussevõtutööstuses 10 000 tonni jäätmete ringlussevõtuks 250 töökohta võrreldes 20–40 
töökohaga, mis luuakse jäätmete põletamiseks, ning jäätmete prügilasse ladestamiseks loodud 
ligikaudu 10 töökohaga.

Biojäätmeid käsitlevate erinevate killustunud eeskirjade koondamine koos uute eeskirjadega 
ühte biojäätmete käitluse eridirektiivi aitaks tõhusamalt kasutada ressursse ning vähendada 
biojäätmete käitluse kulusid. Samuti võimaldaks nimetatud direktiiv taastada orgaanilist 
ainest mullas, vähendada keemiliste väetiste kasutamist, aidata liikmesriikidel saavutada 
biojäätmete prügilatesse mitteviimist, ergutada jäätmete liigiti kogumist, selgitada juhtusid, 
mil biojäätmetest toodetud materjali käsitatakse tootena, ning edendada tehnoloogilist 
innovatsiooni ja töökohtade loomist kooskõlas ELi 2020. aasta strateegiaga.

Euroopa Liidu institutsioonid ei tohi praeguse majanduskriisi tingimustes jätta või vähendada 
oma püüdlust saada keskkonnaküsimuste valdkonnas teejuhiks. Praegu ELis kehtiv olukord, 
kus väga suur osa jäätmetest ladestatakse prügilatesse. ei tohi jätkuda. Kuigi jäätmete 
ladestamine prügilatesse tundub olevat kõige odavam lahendus, on see pikaajalisi kulusid 
silmas pidades tegelikult kõige kallim, see ei aita kaasa meie kliimamuutuse alaste eesmärkide 
saavutamisele ning ei võimalda kasutada biojäätmeid ressursina. Propageerides üheaegset 
eraldi kogumist, toetame uue keskkonnateadliku hoiaku kujunemist kodanike seas, 
vähendades samal ajal kulusid ja edendades biojäätmete käsitlemist väärtusliku tootena.

Eelpool toodud probleeme arvestav biojäätmeid käsitlev eridirektiiv võimaldab saavutada 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse ja säästva arengu ning samas tagada Euroopa kodanike 
elukvaliteedi.


