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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin, että jätehuollon puitedirektiiviin sisältyvän vakiintuneen jätehierarkian 
mukaan kaatopaikalle sijoittaminen on huonoin vaihtoehto; korostaa, että biojätettä on 
ensin vähennettävä ja sen jälkeen kerättävä erillisesti ja kierrätettävä mahdollisuuksien 
mukaan erityisesti energian talteenoton avulla sekä kompostoimalla;

2. panee merkille, että huomattava osa (myös kaupunkien) jätetuotannosta on biojätettä ja 
että toistaiseksi monissa jäsenvaltioissa on edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia 
paitsi käyttää biojätettä kompostina erillisen keräyksen avulla myös hyödyntää jätteiden 
sisältämään energiaa ja materiaaleja, jotta jätettä voidaan ohjata pois kaatopaikoilta;

3. korostaa kompostimuodossa uudelleen käytetyn biojätteen merkitystä ilmaston 
lämpenemisen sekä maan kasvukunnon heikkenemisen ja eroosion torjunnassa; kehottaa 
jäsenvaltioita säätämään lainsäädännöissään kompostoinnista ja kehottaa niitä vaihtamaan 
parhaita käytäntöjä; korostaa, että biojätehuollon tehostaminen ja kompostoinnin laatua 
koskevien normien yhdenmukaistaminen ovat välttämättömiä, jotta voidaan edistää 
Euroopan kompostimarkkinoiden kehittämistä;

4. korostaa, että on lisättävä biojätteen ohjaamista pois kaatopaikoilta ja panee tässä 
yhteydessä merkille, että toisaalta biojäte voi edistää EU:n tavoitetta, jonka mukaan 
vuonna 2020 uusituvan energian osuuden on oltava 20 prosenttia, ja että toisaalta biojäte 
voi edistää polttoaineen laadusta annetun EU:n direktiivin tavoitteita; palauttaa mieliin, 
että uusiutuvista energiamuodoista annetussa direktiivissä kannatetaan kaikentyyppisen 
biomassan, myös energiabiojätteen, käyttämistä uusiutuvan energian lähteenä, ja että 
jätteestä tuotetut biopolttoaineet lasketaan kaksinkertaisina, kun pyritään kohti uusiutuvan 
energian 10 prosentin tavoitetta liikenteen osalta; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
harkitsemaan lainsäädännössään energian tuottamista biologisesti hajoavasta jätteestä 
osana yhtenäistä jätehierarkiapolitiikkaa ja kehottaa niitä jakamaan ideoita parhaista 
käytännöistä;

5. kehottaa jäsenvaltioita hahmottelemaan niiden jäsenvaltioiden erityiset maantieteelliset ja 
ilmastolliset olosuhteet huomioon ottaen, miten biojätteestä saatavalla energialla voidaan 
osaltaan vaikuttaa olemassa olevien biomassavarantojen potentiaalin hyödyntämiseen, 
anaerobinen mädätys biokaasun ja pitkälle kehitettyjen biopolttoaineiden tuotanto mukaan 
lukien;

6. korostaa, että on tärkeätä lisätä yleisön tietoisuutta erityisesti tiedotusvälineissä 
toteutettujen ja muiden tiedotuskampanjoiden avulla, jotta se hyväksyy biojätteen 
erilliskeräämisen, biojätteen kierrätyksen ja energian tuottamisen biojätteestä; 

7. tunnustaa, että jäsenvaltioiden on laadittava johdonmukainen ja vakaa oikeudellinen 
kehys, jolla tuetaan (bio)jätteen kompostoinnissa ja (bio)jätteestä saatavan energian 
tuottamisessa tarvittavien laitosten rakentamista;
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8. korostaa, että pyrittäessä saavuttamaan tavoitteet (ilmaston lämpenemisen, maan 
kasvukunnon heikkenemisen ja eroosion torjunta sekä uusiutuvaa energiaa koskevien 
tavoitteiden saavuttaminen) valikoidusti eri tasoilla talteenotetun biojätteen 
kompostoinnin ja mädätyksen mahdollinen yhdistelmä tarjoaa kiistatta etuja ja ansaitsee 
tulla edistetyksi;

9. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on jo olemassa tarvittavaa infrastruktuuria, mutta 
taloudellisilla kannustimilla on luotava mahdolliset biojätteestä saatavan kompostin, 
lietteen, biokaasun, bioenergian ja biopolttoaineiden markkinat;

10. ottaa huomioon tarpeen noudattaa jätteenpoltosta annetun direktiivin standardeja ja 
kannustaa sen ohella alueellisia ja paikallisia viranomaisia käyttämään olemassa olevia 
hajautettuja kaukolämpö- ja jäähdytyslaitoksia, ja käyttämään rakennerahastoilta saatavaa 
tukea jätteiden energiakäyttöä hyödyntävien, kompostoivien ja biojäte-energiaa 
tuottavien laitosten rahoittamiseen, jotta yhä enemmän jätettä voidaan ohjata pois 
kaatopaikoilta;

11. katsoo, että julkiseen viemäriverkkoon yhdistetyn jätemyllyn käyttö on vaihtoehto 
biojätteen ohjaamiseksi pois kaatopaikoilta ja biokaasun tuottamiseksi biojätteestä;

12. panee merkille, että jätteiden energiakäyttöä hyödyntävät laitokset ja muut biojätteestä 
energiaa tuottavat laitokset hyötyvät samoista sähköverkkoon ja kaasuputkiin pääsyä 
koskevista ehdoista kuin muutkin uusiutuvien energialähteiden alan toimijat;

13. korostaa biojätteestä tuotetun ajoneuvojen polttoaineen ympäristöetuja; vaatii näin ollen, 
että biojätteestä valmistettu biopolttoaine on sisällytettävä kierrätystavoitteisiin; kehottaa
yhdenmukaistamaan jätepuitedirektiivissä esitetyn biojätteen määritelmän uusiutuvaa 
energiaa koskevassa direktiivissä esitetyn määritelmän kanssa;

14. korostaa sen merkitystä, että biojätteen käsittelyssä pidetään avoinna kaikki tekniset 
vaihtoehdot alan kannustamiseksi innovaatioihin ja työpaikkojen luomiseen;

15. kehottaa komissiota tutkimaan vaikutusarvioinnissaan, miten biojätehuoltojärjestelmää 
voidaan parantaa sen osalta, mikä koskee erillisesti talteenotetun biojätteen kierrätystä, 
kompostoinnin käyttöä maatalouden ja ympäristön hyödyksi, mekaanisia/biologisia 
käsittelyvaihtoehtoja ja biojätteen käyttöä energiantuotannossa; katsoo, että tätä 
vaikutusarviointia tulisi käyttää perustana biohajoavaa jätettä koskevan Euroopan unionin 
uuden oikeudellisen kehyksen valmistelulle;

16. korostaa, että kaikki biojäte on otettava huomioon, jotta voidaan edistää kompostin 
tuottamista tai kaikkien jätevirtojen hyötykäyttöä; ottaa huomioon, että tavallisen 
biojätteen lisäksi biohajoava jäte sisältää puhdistamolietteen sekä kotitalousjätteiden 
käymiskelpoisen osan (likainen tai lajittelematon paperi ja pahvi, tietyt tekstiilit jne.);

17. korostaa, että biojätteen erillinen kerääminen ja muut hyötykäyttöastetta parantavat 
biojätehuoltojärjestelmät olisi sisällytettävä Euroopan unionin kehykseen ja kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan biojätteen erillisten keräysjärjestelmien käyttöönottoa; katsoo, 
että valikoivan talteenoton ja muiden hyötykäyttöastetta parantavien 
biojätehuoltojärjestelmien laajentaminen edellyttää taloudellisia kannustimia;
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18. panee merkille, että tuleva Euroopan unionin kehys antaisi oikeudelliset suuntaviivat ja 
toisi oikeudellista selkeyttä monille jäsenvaltioille ja rohkaisisi niitä investoimaan 
biojätehuoltoon;

19. kehottaa komissiota edelleen osallistumaan biojätteen käsittelymenetelmiä koskevaan 
tutkimukseen, jotta voidaan paremmin määrittää maaperään liittyvät hyödyt sekä saatavan 
energian määrä ja ympäristövaikutukset.
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