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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission vihreästä kirjasta: "Biojätehuolto Euroopan unionissa"
(2009/2153(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 ja 192 artiklan, 
joilla pyritään edistämään korkeatasoista ihmisen terveyden ja ympäristön suojelua,

– ottaa huomioon Euroopan komission vihreän kirjan "Biojätehuolto Euroopan unionissa" 
(KOM(2008)0811),

– ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston hyväksymät päätelmät 25. kesäkuuta 2009 
(11462/09) ja 26. kesäkuuta 2009,

– ottaa huomioon jätteistä 5. huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/12/EY1,

– ottaa huomioon kaatopaikoista 26. huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 
1999/31/EY2,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman kestävästä 
maataloudesta ja biokaasusta: tarve tarkistaa EU:n lainsäädäntöä3,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman aiheesta "2050: 
Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia 
suosituksia"4,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman kuudennen ympäristöä 
koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarvioinnista5,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamisesta6,

– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman maaperän suojelua 
koskevasta teemakohtaisesta strategiasta7,

                                               
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 EUVL C 66 E, 20.3.2009, s. 29.
4 EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
5 EUVL C 247 E, 15.10.2009, s. 18.
6 EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 281.
7 EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 138.
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– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman neuvoston yhteisestä 
kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta1,

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman uusiutuvien 
energialähteiden osuudesta EU:ssa sekä ehdotuksista konkreettisiksi toimiksi2,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman neuvoston yhteisestä 
kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta3,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman jätteiden kierrätystä 
koskevasta teemakohtaisesta strategiasta4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. pitää myönteisenä komission vihreässä kirjassaan edistämää aloitetta ja katsoo, että sen 
puitteissa tarjoutuu tilaisuus yhteisön toimintaan biojätehuollon alalla,

B. korostaa, että jätteistä annetun puitedirektiivin 2 artiklan 4 kohdassa säädetään, että 
tiettyjen jätelajien käsittelyä voidaan säännellä yksittäisillä direktiiveillä sekä erityisillä tai 
täydentävillä määräyksillä,

C. panee merkille biojätehuoltoa koskevien vaatimusten hajanaisuuden ja sen, että nykyiset 
säädökset eivät ole riittäviä, jotta saavutettaisiin tavoitteet, joihin pyritään tehokkaalla 
biojätehuollolla; korostaa, että tämän vuoksi biojätehuollon erityisdirektiivi on 
tarpeellinen; korostaa, että biojätehuoltoa koskevien kaikkien hajanaisten vaatimusten 
kokoaminen samaan säädökseen merkitsisi jo sinällään sitä, että toisaalta lainsäädäntö on 
toimivaa ja sääntely entistä parempaa ja toisaalta yksinkertaista ja entistä selvempää ja 
että oikeusvarmuus on entistä parempi, millä varmistetaan julkisten ja yksityisten 
sijoittajien luottamus pitkällä aikavälillä,

D. katsoo, että biojätteitä koskevan eritysdirektiivin on oltava tarpeeksi joustava, jotta se 
kattaisi erilaiset käytettävissä olevat hallintovaihtoehdot pitäen mielessä, että on otettava 
huomioon suuri joukko erilaisia muuttujia ja paikallisia tekijöitä,

E. toteaa, että biojätteet muodostavat yli 30 prosenttia kiinteästä yhdyskuntajätteestä; panee 
merkille, että biojätteiden määrä kasvaa Euroopan unionissa, ne muodostavat merkittävän 
kasvihuonekaasupäästöjen lähteen ja niistä aiheutuu muita ympäristölle haitallisia 
vaikutuksia, kun niitä viedään kaatopaikoille,

                                               
1 EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1–98 ja EUVL L 318, 28.11.2008, s. 15.
2 EUVL C 227, 21.9.2006, s. 524.
3 EUVL L 312, 23.11.2008, s. 3.
4 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 168.
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F. panee merkille kussakin jäsenvaltiossa hyvin erilaisilla toimintatavoilla hallinnoitujen 
biojätteiden hyödyntämättömän potentiaalin; katsoo, että on tarpeellista käsitellä entistä 
paremmin kyseisiä jätteitä tehokkaan ja kestävän resurssien hoidon aikaansaamiseksi; 
kannattaa sitä, että lisätään biojätteiden hyödyntämistä siten, että saavutetaan kierrätystä ja 
uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet, millä edistetään sitä, että EU 2020 -
strategian tavoitteet saavutetaan,

G. palauttaa mieliin, että biojätteiden käsittely on järjestettävä "jätehierarkian" mukaisesti eli 
siinä on otettava huomioon ennaltaehkäisy, kierrätys, muuntyyppinen talteenotto muun 
muassa energiatarkoituksiin ja viimeisenä vaihtoehtona kaatopaikalle vieminen (jätteistä 
annetun puitedirektiivin 4 artiklan mukaisesti); pitää ennaltaehkäisyä biojätteiden 
käsittelyn ensisijaisena tavoitteena; ottaa huomioon, että ennaltaehkäisyn avulla voidaan 
erityisesti välttää elintarvikejätteiden ja puutarhajätteen muodostumista esimerkiksi siten, 
että julkiset puistot suunnitellaan entistä paremmin sellaisiksi, että ne varustetaan vähän 
hoitoa tarvitsevilla kasveilla ja puilla,

H. korostaa biojätteiden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä niiden potentiaalia 
maaperän tilan huonontumisen torjunnassa ja uusiutuvan energian tuottamisen 
edistämisessä,

I. painottaa, että biojätettä on pidettävä arvokkaana luonnonvarana, jota voidaan käyttää 
korkealaatuisen kompostin tuottamisessa ja jolla edistetään Euroopan maaperän 
huonontumisen torjuntaa, pidetään yllä maaperän tuottavuutta, vähennetään kemiallisten 
lannoitteiden käyttöä ja lisätään maaperän vedenpidätyskykyä,

J. korostaa, että on tarpeellista määritellä biojätteiden käsittelyä ja komposti laatua koskevat 
vaatimukset; katsoo, että kompostin laatuvaatimuksien sääntely saa kuluttajat luottamaan 
tähän tuotteeseen; kannattaa sitä, että komposti luokitellaan sen laadun mukaisesti,

K. toteaa, että jätehuoltojärjestelmissä on eroja yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä ja että 
kaatopaikalle sijoittaminen on edelleen yleisimmin käytetty kiinteän yhdyskuntajätteen 
hävittämismenetelmä Euroopan unionissa, vaikka se on ympäristön kannalta huonoin 
vaihtoehto,

L. korostaa, että tällä hetkellä erilliskeräyksen avulla voidaan välttää saastumista ja edistää 
laadukkaan kompostin tuottamista koskevaa tavoitetta, toimittaa laadukkaita materiaaleja
biojätteiden kierrätykseen ja parantaa energian talteenottoa,

M. korostaa pakollisen erilliskierrätyksen merkitystä lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
biojätteiden ja muiden jätevirojen erottaminen toisistaan ei ole toteuttamiskelpoista 
ympäristön kannalta ja taloudellisesta näkökulmasta (erityisesti silloin, kun 
erilliskierrätyksen logistiikan avulla ei voida estää biojätteiden sekaantumista muihin 
jätevirtoihin tai saastuttaviin aineisiin tai erilliskierrätyksen infrastruktuuri ei ole 
ympäristön kannalta perusteltua maaseutualueilla tai harvaan asutuilla alueilla),

N. arvioi, että huonosti toteutuneet tavoitteet biojätteiden ohjaamiseksi pois kaatopaikoilta 
tarvitsevat toteutuakseen lisää lainsäädännöllisiä suuntaviivoja,

O. korostaa biojätteestä tuotetun ajoneuvojen polttoaineen ympäristöetuja,
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P. katsoo, että biojätteiden käsittelyn pääasiallisena tavoitteena on pidettävä lopputulosta, 
jonka avulla voidaan pitää avoimina biojätteiden käsittelyn kaikkia teknisiä vaihtoehtoja 
ja samalla edistää innovaatiota, tieteellistä tutkimusta ja kilpailukykyä,

Q. korostaa merkittäviä synergiavaikutuksia, joita on kierrätysyhteiskuntaan siirtymisen ja 
tämän alan työpaikkojen luomiseen liittyvän potentiaalin välillä,

R. korostaa, että biojätteiden käsittelyn alalla on tarpeellista edistää tieteellistä tutkimusta ja 
teknistä innovaatiota,

S. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä tällä alalla ympäristötiedon 
lisäämiseen liittyviä toimia etenkin kouluissa, jotta edistetään kiinteän yhdyskuntajätteen 
kestävää jätehuoltoa ja valistetaan kansalaisia jätteiden erilliskeräyksen hyödyistä; 
korostaa tässä yhteydessä kuntien ja kunnallisten yritysten merkitystä, koska ne voivat 
valistaa kansalaisia ja antaa neuvoja, joiden avulla kansalaiset voivat vähentää jätteiden 
määrää,

1. kehottaa komissiota tarkistamaan biojätteitä koskevaa lainsäädäntöä ja laatimaan 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen ehdotuksen erityisdirektiiviksi vuoden 2010 loppuun 
mennessä;

2. kehottaa komissiota laatimaan korkealaatuisen kompostin tuottamista koskevat kriteerit;

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön biojätteiden käsittelystä saatavien erilaisten 
kompostien laatuluokitusta koskevan järjestelmän;

4. pyytää komissiota perustamaan jäsenvaltioita koskevan pakollisen järjestelmän 
erilliskierrätystä varten, lukuun ottamatta tapauksia, joissa se ei ole toteuttamiskelpoista 
tai ympäristön kannalta tai taloudellisesta näkökulmasta paras vaihtoehto;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään biojätteiden alalla ympäristötiedon 
lisäämiseen liittyviä toimia etenkin kouluissa, jotta edistetään biojätteiden kestävää 
jätehuoltoa ja valistetaan kansalaisia jätteiden erilliskeräyksen hyödyistä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tieteellistä tutkimusta ja teknistä 
innovaatiota biojätehuollon alalla;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

EU:n taloudellisen ja alueellisen laajentumisen myötä syntyy jatkuvasti kasvavia määriä 
jätteitä. Arvioiden mukaan EU:ssa syntyy vuosittain 76,5–102 miljoonaa tonnia elintarvike- ja 
puutarhajätteitä sekä 37 miljoonaa tonnia elintarviketeollisuudesta ja juomista tulevaa jätettä.

Jätteiden syntymisen estämisen ja niiden vähentämisen on oltava ensisijaisena tavoitteena, 
sillä näin saavutetaan mittavia ympäristöön ja talouteen liittyviä etuja. Tavoite saavutetaan 
lainsäädännön avulla ja tiedottamalla kansalaisille. Toivottavasti Euroopan kansalaiset, jotka 
ovat omaksuneet uudistuneen ja osallistumiseen perustuvan asenteen ympäristöön, auttavat
tämän tavoitteen saavuttamisessa. Jätteiden syntymisen estämistä olisi tulkittava laaja-alaisesti 
siinä mielessä, että paras jäte on sellainen, jota ei ole olemassa tai jota ei muodostu.

Toinen jätehuoltoon liittyvä strateginen poliittinen tavoite on EU:n muuttaminen 
kierrätysyhteiskunnaksi. EU:ssa päivittäin syntyvää valtavaa jätemäärää ei voida tuhlata. Tätä 
jätemäärää hyödynnettäessä biojätteillä on merkittävä ilmastonmuutosta torjuva rooli ja ne 
ovat potentiaalisesti arvokkaita maaperän suojelun kannalta ja edistettäessä uusiutuvan 
energian tuotantoa. Tällä tavoin resursseja tehokkaasti hallinnoimalla edistetään kestävää 
kehitystä.

Biojätteiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

Jätteet ovat neljänneksi suurin kasvihuonekaasujen lähde Euroopan unionissa. Sen jälkeen 
tulevat energia-ala, teollisuus ja maatalous. Vuoden 2004 tilastotietojen mukaan yhteensä 
109 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasuja vapautui jätteiden alalla.

Pääasiallinen päästöjen lähde on jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille. Kaatopaikoille 
sijoittaminen on ympäristön kannalta huonoin vaikkakin halvin vaihtoehto, josta aiheutuu 
ympäristövastuu ja jonka ylläpitokustannukset ovat korkeita. Pääasiallisin kaatopaikoista 
syntyvä oleva kaasu on metaani, joka on talteen ottamatta ilmastonmuutosvaikutusten 
kannalta 23 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi.

Toisaalta kaatopaikkojen valumat voivat, mikäli niitä ei oteta kaatopaikkadirektiivin 
mukaisesti talteen, saastuttaa pohjavesiä ja maaperää sen lisäksi, että niistä syntyy 
bioaerosoleja, hajuja ja näköhaittoja. Kaatopaikoille sijoittamisen toinen kielteinen seikka on 
käytettävän alueen pinta-ala, joka on muun jätehuollon alaa suurempi ja joka johtaa pitkällä 
aikavälillä maa-alueiden peruuttamattomaan menettämiseen, mikä ei ole kestävä vaihtoehto.
Tämän vuoksi on tärkeätä kannustaa biojätteiden ohjaamista pois kaatopaikoilta.

Biojätteiden potentiaali maaperän huonontumisen torjunnassa

Maaperän suojelua koskevassa teemakohtaisessa strategiassa 2006 (KOM(2006)0231 
lopullinen) maaperän huonontumista pidetään vakavana ongelmana Euroopan unionissa. 
Maaperän huonontumisella on suoria vaikutuksia veden ja ilman laatuun, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ilmastoon.

Kompostointiin käytettävillä biojätteillä voi näin olla hyvin tärkeä maaperän parantamiseen 
liittyvä rooli. Puutarhajätteiden käsittelyn kannalta paras vaihtoehto on kompostointi, jonka 
etuna on se, että kompostia voidaan käyttää maaperän lannoitteena. Maaperän suojelua 
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koskevan teemakohtaisen strategian mukaisesti maaperän huonontumisesta aiheutuvat 
kustannukset voivat olla 38 miljardia euroa vuodessa.

Kompostin tuottamisessa on korostettava tulosta ja pyrittävä korkealaatuiseen kompostiin. 
Maaperän suojelua koskevassa teemakohtaisessa strategiassa mainitaan komposti yhtenä 
parhaista stabiilien orgaanisten ainesosien lähteenä huonontuneen maaperän humuksen 
lisäämiseksi. Kompostia käyttämällä voidaan saavuttaa etuja viljelyn kannalta, kuten 
esimerkiksi parantaa maaperän rakennetta, kosteuden suodattumista, vedenpidätyskykyä, 
lisätä maan mikro-organismeja ja ravinteiden tuottamista. Arvioiden mukaan 45 % Euroopan 
maaperästä on orgaanisten aineiden pitoisuuden suhteen köyhää. Tässä mielessä on tärkeätä 
edistää korkealaatuisen kompostin tuottamista biojätteitä asianmukaisesti käsittelemällä.

Biojätteiden mahdollisuudet edistettäessä uusiutuvia energialähteitä

Biojätteet voivat olla myös merkittävä raaka-ainevara bioenergian tuotannossa. Bioenergiaa 
syntyy anaerobisesta mädättämisestä, mikä on kosteiden biojätteiden käsittelyn kannalta paras 
vaihtoehto (esimerkiksi keittiöjätteistä peräisin olevat rasvat). Anaerobisella mädättämisellä 
tuotetaan valvotuissa reaktoreissa biokaasua, jota voidaan käyttää sähköntuotantoon, 
lämmitykseen tai autojen biopolttoaineeksi.

Heikkolaatuiset biojätteet, jotka eivät täytä kompostoinnin laatuvaatimuksia, on muutettava 
energiaksi ja luokiteltava laadun perusteella.

Biojätehuolto nykyään

Tähän mennessä biojätteitä on hallinnoitu hyvin erilaisilla toimintatavoilla kussakin 
jäsenvaltiossa. Joissakin on toteutettu vähimmäistoimet, joissakin on harjoitettu 
kunnianhimoista politiikkaa. Erot vaihtelevat vähän kierrättävistä jäsenvaltioista (90 % 
sijoitetaan kaatopaikoille, 10 % kierrätetään ja hyödynnetään energiana) tehokkaisiin 
jäsenvaltioihin (10 % sijoitetaan kaatopaikoille, 25 % hyödynnetään energiana ja 65 % 
kierrätetään).

Tällä hetkellä EU:n lainsäädännössä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta valita haluamansa 
biojätteen käsittelymenetelmä, edellyttäen että ne noudattavat tiettyjä, erityisesti 
jätepuitedirektiivissä vahvistettuja perusedellytyksiä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, jolla edistetään biojätteiden erilliskierrätystä niiden kompostointi ja 
anaerobinen mädättäminen huomioon ottaen, biojätteet käsitellään tavalla, joka täyttää 
korkeatasoisen ympäristönsuojelun vaatimukset, ja käyttämällä biojätteistä tuotettuja, 
ympäristön kannalta turvallisia materiaaleja. Myös kaatopaikkadirektiivissä määrätään 
siirtämään biojätteet asteittain pois kaatopaikoilta.

Näillä säädöksillä ei kuitenkaan ole saavutettu niille asetettuja tavoitteita. Kun otetaan 
huomioon, että jäsenvaltiot ovat saavuttaneet heikosti tavoitteet biojätteiden siirtämiseksi pois 
kaatopaikoilta, on selvästi tarpeellista täydentää kaatopaikkadirektiiviä lisätoimenpiteillä.
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Biojätehuollon tulevaisuus

Biojätehuoltoa koskeva erityisdirektiivi olisi tärkeä tukipilari jätepuitedirektiivin ja 
jätehuoltoa yleensä koskevien muiden direktiivien periaatteiden täytäntöönpanemiseksi. 
Tämän lisäksi biojätehuoltoa koskevien hajanaisten vaatimusten kokoaminen samaan 
säädökseen merkitsisi jo sinällään sitä, että lainsäädäntö on toimivaa ja sääntely entistä 
parempaa. Biojätehuoltoa koskeva erityisdirektiivi entisestään selkeyttäisi, yksinkertaistaisi ja 
lisäisi oikeusvarmuutta alalla ja varmistaisi pitkällä aikavälillä julkisten ja yksityisten 
sijoittajien luottamuksen.

Ei ole toivottavaa pakottaa ottamaan käyttöön kaikkein hyödyllisintä 
jätteenkäsittelyvaihtoehtoa, koska on otettava huomioon suuri joukko muuttujia ja paikallisia 
tekijöitä. Lisäksi jäsenvaltioiden jo tekemiä investointeja ei pidä vaarantaa. Biojätehuoltoa 
koskevalla direktiivillä on siksi mahdollistettava tietty joustavuus siinä mielessä, että 
ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutuu paikallisesti paras ratkaisu. Kuitenkin 
ympäristöä koskevien yhdenmukaisten vaatimusten asettaminen tällä alalla on ratkaisevan 
tärkeää uusien investointien ohjaamiseksi.

Yhtenä suuntana olisi oltava biojätteiden erilliskierrätys siinä laajuudessa, että erottamalla 
biojäte muusta jätevirrasta voidaan estää saastuminen ja edistää korkealaatuisen kompostin 
tuottamista koskevaa tavoitetta, tuottaa laadukkaita materiaaleja biojätteiden kierrätystä varten 
ja parantaa energian talteenoton tehokkuutta. Tämän vuoksi erilliskierrätyksen on oltava 
pakollista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin luopua tästä velvoitteesta, jos se ei ole 
toteuttamiskelpoinen tai paras vaihtoehto ympäristön kannalta tai taloudellisesta 
näkökulmasta (esimerkiksi jos erilliskierrätyksen logistiikka ei mahdollista biojätteiden 
saastumista tai erilliskierrätykseen määrätty infrastruktuuri ei ole ympäristön kannalta 
perusteltua maaseutualueilla ja harvaan asutuilla alueilla).

Biojätteiden sääntely ei ole merkittävää ainoastaan ympäristön kannalta vaan myös 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, koska nykyään joudutaan tilanteisiin, joissa biojätteistä 
tuotettua kompostia voidaan pitää toisaalta jätteenä ja toisaalta tuotteena. Tässä yhteydessä on 
myös tarpeen yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden politiikkoja biojätteitä koskevalla 
erityisdirektiivillä.

Tämän lisäksi jätehuollolla on myös huomattavia sosiaalisia vaikutuksia. Esimerkiksi 
kierrätysteollisuudessa muodostuu jopa 250 työpaikkaa kierrätettäessä 10 000 tonnia jätettä 
verrattuna siihen, että 20–40 työpaikkaa luodaan jätteitä poltettaessa ja noin 10 työpaikkaa 
syntyy, jos jätteet sijoitetaan kaatopaikoille.

Edellä esitetyn mukaisesti on todettava, että biojätteitä koskevien hajanaisten vaatimusten 
yhdistäminen erityisdirektiiviin koottujen uusien biojätehuoltoa koskevien sääntöjen kanssa 
mahdollistaisi resurssien entistä tehokkaamman hallinnoinnin, koska se vähentäisi 
biojätehuollon kustannuksia. Tämän lisäksi sillä mahdollistettaisiin orgaanisen aineen talteen 
ottaminen maaperästä kemiallisten lannoitteiden käyttöä vähentämällä ja autettaisiin 
jäsenvaltioita saavuttamaan biojätteiden ohjaamista pois kaatopaikoilta, edistettäisiin 
erilliskierrätystä, selkeytettäisiin sitä, milloin biojätteistä tuotettua materiaalia pidetään 
tuotteena, ja edistettäisiin teknistä innovaatiota sekä luotaisiin työpaikkoja EU 2020 -
strategian mukaisesti.
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Nykyisen talouskriisin aikana unionin toimielimet eivät voi luopua pyrkimyksistään toimia 
johtavassa asemassa ympäristökysymyksissä eivätkä vähentää niitä koskevia tavoitteitaan. 
EU:ssa ei voi jatkua nykyinen tilanne, jonka mukaisesti kaatopaikoille sijoitetaan 
huomattavasti jätteitä. Vaikka tämä vaihtoehto vaikuttaa halvimmalta, se on itse asiassa 
kallein, kun otetaan huomioon pitkän aikavälin kustannukset, se ei mitenkään edistä 
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä unionin tavoitteita eikä mahdollista biojätteiden 
käyttöä resurssina. Erilliskierrätystä puolustaessaan Euroopan kansalainen omaksuu uuden 
ympäristötietoisuuden, vähentää kustannuksia ja lisää biojätteen arvostusta tuotteena.

Biojätteitä koskevalla erityisdirektiivillä pystytään tässä mielessä yhdistämään korkea 
ympäristönsuojelun taso ja kestävä kasvu, jolla Euroopan kansalaisten elämänlaatu 
varmistetaan.


