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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et jäätmete raamdirektiivis esitatud kehtestatud jäätmehierarhia kohaselt 
peetakse jäätmete prügilasse ladestamist kõige halvemaks võimaluseks; rõhutab, et 
biojäätmeid tuleks kõigepealt vähendada ning seejärel liigi kaupa koguda ja ringlusse 
võtta eelkõige energiakasutamise ja võimaluse korral ka komposteerimise teel;

2. märgib, et biojäätmed moodustavad olulise osa jäätmetest (ka linnapiirkondades) ja et 
praegu on paljudes liikmesriikides suur kasutamata potentsiaal biojäätmete kasutamiseks
kompostina neid liigi kaupa kogudes ning ka jäätmete ja materjalide energiakasutuseks 
üldiselt, eesmärgiga vältida jäätmete prügilatesse ladestamist;

3. rõhutab, kui olulist rolli võivad taaskasutatavad jäätmed mängida kompostina võitluses 
kliimamuutuse vastu ning mulla degradeerumise ja erosiooni vastu; kutsub liikmesriike 
üles nägema oma siseriiklikes aktides ette komposteerimist ja nõuab neilt tungivalt 
parimate tavade vahetamist; rõhutab, et  biojäätmete käitluse paranemine ja komposti 
kvaliteedistandardite ühtlustamine on vajalikud selleks, et ergutada komposti turu arengut 
Euroopas;

4. rõhutab, et tuleb suurendada biojäätmete prügilasse ladestamise vältimist, ja märgib selles 
kontekstis, et biojäätmed võivad aidata kaasa ELi eesmärgile saavutada vähemalt 20-
protsendiline taastuvenergia osakaal aastaks 2020 ning ka ELi kütusekvaliteedi direktiivis 
seatud eesmärkide täitmisele; tuletab meelde, et taastuvenergia direktiivis toetatakse 
kõikide biomassi liikide kasutamist, sealhulgas biojäätmete kui taastuva energiaallika 
kasutamist energia saamiseks, ning et jäätmetest saadavad biokütused lähevad 10 % 
taastuvenergia eesmärgi saavutamisel transpordisektoris arvesse kahekordselt; kutsub 
seetõttu liikmesriike üles võtma oma siseriiklikes õigusaktides integreeritud 
jäätmehierarhia poliitika osana arvesse jäätmete biolagunevate osade energiakasutust ning 
nõuab tungivalt, et nad jagaksid parimate tavade ideid;

5. palub liikmesriikidel anda ülevaade selle kohta, kuidas biojäätmetest saadav energia, 
sealhulgas biogaasi anaeroobne kääritamine ja täiustatud biokütuste tootmine saavad 
kaasa aidata olemasolevate biomassi ressursside potentsiaali ärakasutamisele, võttes 
arvesse oma konkreetseid geograafilisi ja ilmastikutingimusi;

6. juhib tähelepanu üldsuse teadlikkuse suurendamise, biojäätmete eraldi kogumise 
heakskiitmise ning jäätmete ringlussevõtu ja energiakasutuse tähtsusele eelkõige meedia-
ja hariduskampaaniate kaudu;

7. tunnistab, et liikmesriigid peavad looma ühtse ja stabiilse õigusraamistiku, mis toetab 
rajatiste ehitamist (bio)jäätmete komposteerimiseks ja energiakasutuseks;

8. rõhutab, et eesmärkide (võitlus kliima soojenemise, mulla degradeerumise ja erosiooni 
vastu; taastuvate energiaallikate eesmärgi saavutamine) eri tasanditel saavutamise 
seisukohast on valikkogutud biojäätmete komposteerimisel ja kääritamisel tasuvuse korral 
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kahtlemata eeliseid ning seda tuleks ergutada;

9. rõhutab asjaolu, et paljudes liikmesriikides on mõningane infrastruktuur juba olemas, kuid 
biojäätmetega seotud võimalike komposti-, setete-, bioenergia- ja biokütuseturgude 
loomiseks ja sisseseadmiseks on vaja rahalisi soodustusi;

10. võttes arvesse vajadust täita jäätmepõletuse direktiivi standardeid, ergutab piirkondlikke 
ning kohalikke asutusi kasutama olemasolevaid detsentraliseeritud kaugkütte- ja 
jahutusrajatisi ning kasutama struktuurifonde rahastamaks jäätmetest energia saamist, 
komposteerimist ja jäätmete energiakasutust biojäätmete rajatistes, et prügilatesse 
ladestataks vähem jäätmeid;

11. on seisukohal, et kanalisatsioonisüsteemidega seotud toidujäätmete purustid on üks 
võimalus vältida biojäätmete ladestamist prügilasse ja toota biojäätmetest biogaasi;

12. märgib, et jäätmetest energia tootmise käitistel ning muudel biojäätmete 
energiakasutuseks loodud rajatistel on juurdepääs elektrivõrkudele ja gaasijuhtmetele 
samadel tingimustel kui teistel taastuvatel energiaallikatel;

13. rõhutab biojäätmetest toodetud transpordikütuste keskkonnakasu; nõuab seetõttu 
ringlussevõtu eesmärkide saavutamisel biojäätmetest valmistatud biokütuste 
arvessevõtmist; nõuab jäätmete raamdirektiivi biojäätmete määratluse ühtlustamist 
taastuvenergia direktiivi omaga;

14. rõhutab, kui oluline on jätta alles kõik tehnilised võimalused biojäätmete käitlemiseks, et 
soodustada innovatsiooni ja töökohtade loomist kõnealuses valdkonnas;

15. kutsub komisjoni üles täpsustama oma mõjuhinnangus biojäätmete käitlemise 
parandamist seoses eraldi kogutavate biojäätmete ringlussevõtuga, komposteerimise 
kasutamisega põllumajanduse ja keskkonna heaks, mehaaniliste/bioloogiliste 
töötlusvõimalustega ning biojäätmete kasutamisega energiatootmise allikana; on 
seisukohal, et see mõjuhinnang peaks olema aluseks Euroopa Liidu uue biojäätmete 
õigusliku raamistiku koostamisel;

16. rõhutab, et komposti tootmise või jäätmevoogude tervikuna taaskasutamise edendamiseks 
tuleb arvesse võtta kõiki biolagunevaid jäätmeid; juhib tähelepani sellele, et 
biolagunevate jäätmete hulka ei kuulu mitte ainult biojäätmed, vaid ka reoveesetted ja 
olmejäätmete kääritatav osa (määrdunud või sorteerimata paber ja papp, teatavad 
tekstiilmaterjalid jms);

17. rõhutab, et biojäätmete eraldi kogumine või muud biojäätmete käitlusviisid, mis 
maksimeerivad ressursside taaskasutust, tuleks kaasata Euroopa Liidu raamistikku, ja 
kutsub liikmesriike üles kaaluma biojäätmete eraldi kogumise süsteemide loomist; on 
seisukohal, et kõnelause eraldi kogumise ja muude biojäätmete käsitlusviiside  
laiendamiseks on vaja rahalisi stiimuleid;

18. märgib, et Euroopa Liidu tulevane õiguslik raamistik looks paljude liikmesriikide jaoks 
õigusliku suunise ja selguse ning motiveeriks neid tegema biojäätmete käitlusesse 
investeeringuid;
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19. kutsub komisjoni osalema rohkem biojäätmete töötlusmeetodite alases teadustegevuses, et 
tuvastada paremini mullaga seotud kasu ning energiakasutust ja keskkonnamõju.
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