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Tarkistus 1
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. palauttaa mieliin, että vakiintuneen 
jätehierarkian mukaan kaatopaikalle 
sijoittaminen on huonoin vaihtoehto; 
korostaa, että biojätettä pitää vähentää, se 
pitää ottaa erikseen talteen ja kierrättää 
etenkin kompostoimalla ja että 
mahdollinen jäännösjäte pitää polttaa, 
jotta vältetään sen joutuminen 
kaatopaikalle;

Or. en

Tarkistus 2
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että eräissä 
jäsenvaltioissa on paljon hyödyntämätöntä 
energiapotentiaalia, joka saadaan käyttöön 
ohjaamalla jätettä pois kaatopaikoilta;

1. panee merkille, että huomattava osa 
kaupunkien jätetuotannosta on biojätettä 
ja että tätä nykyä on paljon 
hyödyntämätöntä energia- ja 
materiaalipotentiaalia, joka saadaan 
käyttöön ohjaamalla jätettä pois 
kaatopaikoilta, mitä pitäisi hyödyntää 
EU:ssa, kansallisesti ja alueellisesti;

Or. el
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Tarkistus 3
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että eräissä 
jäsenvaltioissa on paljon hyödyntämätöntä 
energiapotentiaalia, joka saadaan käyttöön 
ohjaamalla jätettä pois kaatopaikoilta;

1. panee merkille, että eräissä 
jäsenvaltioissa on paljon hyödyntämätöntä 
potentiaalia käyttää biojätettä uudelleen 
kompostina mutta myös 
energiapotentiaalia, joka saadaan käyttöön 
ohjaamalla jätettä pois kaatopaikoilta;

Or. nl

Tarkistus 4
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että eräissä
jäsenvaltioissa on paljon hyödyntämätöntä 
energiapotentiaalia, joka saadaan käyttöön 
ohjaamalla jätettä pois kaatopaikoilta;

1. panee merkille, että monissa
jäsenvaltioissa on paljon hyödyntämätöntä 
potentiaalia vähentää biojätettä, ottaa sitä 
erikseen talteen ja kompostoida ja saada 
mahdollisesti siitä energiaa, ja että tämä 
saadaan käyttöön ohjaamalla jätettä pois 
kaatopaikoilta;

Or. en

Tarkistus 5
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että eräissä 
jäsenvaltioissa on paljon hyödyntämätöntä 

1. panee merkille, että eräissä 
jäsenvaltioissa on paljon hyödyntämätöntä 
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energiapotentiaalia, joka saadaan 
käyttöön ohjaamalla jätettä pois 
kaatopaikoilta;

potentiaalia ohjata jätettä pois 
kaatopaikoilta kierrätykseen ja 
energiakäyttöön;

Or. en

Tarkistus 6
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa kompostimuodossa olevan 
uudelleenkäytetyn biojätteen merkitystä 
ilmaston lämpenemisen (muun muassa 
hiilidioksidin talteenoton kautta) sekä 
maan kasvukunnon heikkenemisen ja 
eroosion torjunnassa; palauttaa mieliin, 
että jätehuollon puitedirektiivissä 
jätehuollon arvoasteikko on selvä perusta 
jätehuollolle ja että siinä uudelleenkäyttö 
on etusijalla energiantuotantoon nähden; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita säätämään 
lainsäädännöissään jätteen 
kompostoinnista ja kehottaa niitä 
vaihtamaan ideoita parhaista 
käytännöistä; korostaa, että yhtenäiset 
standardit sekä kaiken pohjalla oleva 
yhtenäinen lähestymistapa, joka kattaa 
koko prosessin aina loppukäsittelijään 
asti, herättää loppukäyttäjien ja 
kuluttajien riittävän luottamuksen ja 
takaa laadukkaan kompostin 
eurooppalaisten markkinoiden 
kehittymisen;

Or. nl
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Tarkistus 7
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:ssa on lisättävä 
biojätteestä saatavan energian määrää 
uusiutuvaa energiaa koskevien EU 
20:20:20 -tavoitteiden mukaisesti ja 
myöskin EU:n biopolttoainedirektiivin ja
polttoaineen laadusta annetun direktiivin
mukaisesti; palauttaa mieliin, että 
uusiutuvista energiamuodoista annetussa 
direktiivissä kannatetaan kaikentyyppisen 
biomassan, myös energiabiojätteen, 
käyttämistä uusiutuvan energian lähteenä; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita harkitsemaan 
lainsäädännöissään energian tuottamista 
luonnossa hajoavasta jätteestä ja kehottaa 
niitä jakamaan ideoita parhaista 
käytännöistä;

2. korostaa, että EU:ssa on lisättävä 
biojätteestä saatavan energian määrää EU 
20:20:20 -tavoitteiden mukaisesti ja 
myöskin polttoaineen laadusta annetun 
direktiivin mukaisesti; 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 
osuustavoitetta liikenteen osalta; kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan 
lainsäädännöissään energian tuottamista 
luonnossa hajoavasta jätteestä ja kehottaa 
niitä jakamaan ideoita parhaista 
käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 8
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:ssa on lisättävä 
biojätteestä saatavan energian määrää 
uusiutuvaa energiaa koskevien EU
20:20:20 -tavoitteiden mukaisesti ja 
myöskin EU:n biopolttoainedirektiivin ja 
polttoaineen laadusta annetun direktiivin
mukaisesti; palauttaa mieliin, että 
uusiutuvista energiamuodoista annetussa 

2. korostaa, että EU:ssa on lisättävä 
biojätteen ohjaamista pois kaatopaikoilta;
panee merkille, että biojäte voisi auttaa 
sen tavoitteen saavuttamisessa, jonka 
mukaan 20 prosenttia EU:n energiasta 
tuotetaan uusiutuvista energialähteistä 
vuoteen 2020 mennessä, ja polttoaineen 
laadusta annetun direktiivin tavoitteiden 
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direktiivissä kannatetaan kaikentyyppisen 
biomassan, myös energiabiojätteen, 
käyttämistä uusiutuvan energian lähteenä; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita harkitsemaan 
lainsäädännöissään energian tuottamista 
luonnossa hajoavasta jätteestä ja kehottaa 
niitä jakamaan ideoita parhaista 
käytännöistä;

saavuttamisessa; palauttaa mieliin, että 
uusiutuvista energiamuodoista annetussa 
direktiivissä kannatetaan energiabiojätteen, 
käyttämistä uusiutuvan energian lähteenä; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita harkitsemaan 
lainsäädännöissään energian tuottamista 
luonnossa hajoavasta jätteestä osana 
yhtenäistä jätehierarkiapolitiikkaa ja 
kehottaa niitä jakamaan ideoita parhaista 
käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 9
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:ssa on lisättävä 
biojätteestä saatavan energian määrää 
uusiutuvaa energiaa koskevien EU
20:20:20 -tavoitteiden mukaisesti ja 
myöskin EU:n biopolttoainedirektiivin ja 
polttoaineen laadusta annetun direktiivin 
mukaisesti; palauttaa mieliin, että 
uusiutuvista energiamuodoista annetussa 
direktiivissä kannatetaan kaikentyyppisen 
biomassan, myös energiabiojätteen, 
käyttämistä uusiutuvan energian lähteenä;
kehottaa siksi jäsenvaltioita harkitsemaan 
lainsäädännöissään energian tuottamista 
luonnossa hajoavasta jätteestä ja kehottaa 
niitä jakamaan ideoita parhaista 
käytännöistä;

2. korostaa, että EU:ssa on lisättävä 
biojätteestä saatavan energian määrää 
uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuuden 
lisäämistä ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaa koskevien EU:n 20:20:20 
-tavoitteiden mukaisesti ja myöskin EU:n 
biopolttoainedirektiivin ja polttoaineen 
laadusta annetun direktiivin mukaisesti; 
palauttaa mieliin, että uusiutuvista 
energiamuodoista annetussa direktiivissä 
kannatetaan kaikentyyppisen biomassan, 
myös energiabiojätteen, käyttämistä 
uusiutuvan energian lähteenä; kehottaa 
siksi jäsenvaltioita harkitsemaan 
lainsäädännöissään energian tuottamista 
luonnossa hajoavasta jätteestä ja kehottaa 
niitä jakamaan ideoita parhaista 
käytännöistä;

Or. el
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Tarkistus 10
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita hahmottelemaan, 
miten biojätteellä voidaan osaltaan 
vaikuttaa olemassa olevien 
biomassavarantojen potentiaalin 
hyödyntämiseen, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erityiset maantieteelliset ja 
ilmastolliset olosuhteet;

3. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
oikeudellisesti sitovat erilliset 
talteenottojärjestelmät biojätteelle sekä 
järjestelmät biojätteen biologiselle 
käsittelylle ja kompostin uudelleenkäytölle 
– siten että kompostille asetetaan tiukat 
laatuvaatimukset – kun otetaan huomioon 
komposti- ja käymislietteen merkittävä 
potentiaali maaperän suojaamisessa ja 
parantamisessa, kivennäislannoitteiden 
korvaamisessa ja ilmaston suojelun 
kohentamisessa; kehottaa niitä
hahmottelemaan, miten biojätteellä 
voidaan osaltaan vaikuttaa olemassa 
olevien biomassavarantojen potentiaalin 
hyödyntämiseen, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erityiset maantieteelliset ja
ilmastolliset olosuhteet;

Or. en

Tarkistus 11
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita hahmottelemaan, 
miten biojätteellä voidaan osaltaan 
vaikuttaa olemassa olevien 
biomassavarantojen potentiaalin 
hyödyntämiseen, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erityiset maantieteelliset ja 
ilmastolliset olosuhteet;

3. kehottaa jäsenvaltioita hahmottelemaan, 
miten biojätteestä saatavalla energialla, 
mukaan lukien anaerobinen mädätys 
biokaasun ja pitkälle kehitettyjen 
biopolttoaineiden tuotantoa varten, 
voidaan osaltaan vaikuttaa olemassa 
olevien biomassavarantojen potentiaalin 
hyödyntämiseen, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erityiset maantieteelliset ja 
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ilmastolliset olosuhteet;

Or. en

Tarkistus 12
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suosittelee, että jäsenvaltiot 
järjestävät tiedotusvälineissä ja 
oppilaitoksissa tiedotuskampanjoita 
valikoivan jätelajittelun ongelman 
ratkaisemiseksi ja varmistavat energian 
muuntamisen kannalta asianmukaisen 
jätekierrätyksen ja lisäävät täten jätteen 
arvoa ja luovat sisäiset markkinat 
kierrätysenergialle;

Or. en

Tarkistus 13
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ymmärtää, että jäsenvaltioiden on 
laadittava johdonmukainen ja vakaa 
lainsäädäntökehys, jolla tuetaan 
(bio)jätteestä saatavan energian 
tuottamisessa tarvittavien laitosten 
rakentamista;

4. ymmärtää, että jäsenvaltioiden on 
laadittava johdonmukainen ja vakaa 
lainsäädäntökehys, jolla tuetaan täysin 
integroidun jätehierarkiapolitiikan 
täytäntöönpanoa;

Or. en
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Tarkistus 14
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ymmärtää, että jäsenvaltioiden on 
laadittava johdonmukainen ja vakaa 
lainsäädäntökehys, jolla tuetaan 
(bio)jätteestä saatavan energian 
tuottamisessa tarvittavien laitosten 
rakentamista;

4. ymmärtää, että jäsenvaltioiden on 
laadittava johdonmukainen ja vakaa 
lainsäädäntökehys, jolla tuetaan 
(bio)jätteen kompostoinnissa ja 
(bio)jätteestä saatavan energian 
tuottamisessa tarvittavien laitosten 
rakentamista;

Or. nl

Tarkistus 15
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että jos pyritään 
saavuttamaan tavoitteet eri tasoilla 
(ilmaston lämpenemisen, maan 
kasvukunnon heikkenemisen ja eroosion 
torjunta sekä uusiutuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttaminen), 
valikoidusti talteenotetun biojätteen 
kompostoinnin ja mädätyksen yhdistelmä 
– jos se on mahdollinen – tarjoaa kiistatta 
etuja ja ansaitsee tulla edistetyksi;

Or. nl

Tarkistus 16
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on 
jo olemassa tarvittava infrastruktuuri, 
mutta kansallisen tason 
rahoituskannustimilla on luotava ja 
mahdolliset biojätteeseen liittyvät 
biokaasu- ja biopolttoainemarkkinat;

5. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on 
jo olemassa tietty infrastruktuuri, kuten 
kaasuputkia, mutta kansallisen tason 
rahoituskannustimilla on luotava 
mahdolliset biojätteeseen liittyvät 
biokaasu- ja biopolttoainemarkkinat;

Or. en

Tarkistus 17
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on 
jo olemassa tarvittava infrastruktuuri, 
mutta kansallisen tason 
rahoituskannustimilla on luotava ja
mahdolliset biojätteeseen liittyvät 
biokaasu- ja biopolttoainemarkkinat;

5. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on 
jo olemassa tarvittava infrastruktuuri, 
mutta kansallisen tason kannustimilla on 
luotava mahdolliset biojätteestä saatavan 
biokaasun, bioenergian ja 
biopolttoaineiden markkinat;

Or. en

Tarkistus 18
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on 
jo olemassa tarvittava infrastruktuuri, 
mutta kansallisen tason 
rahoituskannustimilla on luotava ja 
mahdolliset biojätteeseen liittyvät 
biokaasu- ja biopolttoainemarkkinat;

5. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on 
jo olemassa tarvittava infrastruktuuri, 
mutta kansallisen tason 
rahoituskannustimilla on luotava ja 
mahdolliset biojätteeseen liittyvät 
komposti-, biokaasu- ja 
biopolttoainemarkkinat;
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Or. nl

Tarkistus 19
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia käyttämään olemassa olevia 
hajautettuja kaukolämpö- ja 
jäähdytyslaitoksia ja käyttämään 
rakennerahastoja jätteiden energiakäyttöä 
hyödyntävien ja biojäte-energiaa tuottavien 
laitosten rahoittamiseen, jotta enemmän 
jätettä voidaan ohjata pois kaatopaikoilta;

6. ottaa huomioon tarpeen noudattaa 
jätteenpoltosta annetun direktiivin 
standardeja, mutta kannustaa alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia käyttämään 
olemassa olevia hajautettuja kaukolämpö-
ja jäähdytyslaitoksia ja käyttämään 
rakennerahastoja jätteiden energiakäyttöä 
hyödyntävien ja biojäte-energiaa tuottavien 
laitosten rahoittamiseen, jotta enemmän 
jätettä voidaan ohjata pois kaatopaikoilta;

Or. en

Tarkistus 20
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia käyttämään olemassa olevia 
hajautettuja kaukolämpö- ja 
jäähdytyslaitoksia ja käyttämään 
rakennerahastoja jätteiden energiakäyttöä 
hyödyntävien ja biojäte-energiaa tuottavien 
laitosten rahoittamiseen, jotta enemmän 
jätettä voidaan ohjata pois kaatopaikoilta;

6. kannustaa alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia käyttämään olemassa olevia 
hajautettuja kaukolämpö- ja 
jäähdytyslaitoksia ja käyttämään 
rakennerahastoja biojätteiden 
kompostointiin tarkoitettujen ja biojäte-
energiaa tuottavien laitosten 
rahoittamiseen, jotta enemmän jätettä 
voidaan ohjata pois kaatopaikoilta;

Or. nl
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Tarkistus 21
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 22
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että jätteiden energiakäyttöä 
hyödyntävien laitosten ja muiden
biojätteestä energiaa tuottavien laitosten 
on voitava hyötyä samoista sähköverkkoon 
pääsyä koskevista ehdoista kuin muidenkin 
uusiutuvien energialähteiden alan 
toimijoiden tapauksessa;

7. panee merkille, että jätteiden 
energiakäyttöä hyödyntävät laitokset ja 
muut biojätteestä energiaa tuottavat 
laitokset hyötyvät samoista sähköverkkoon 
ja kaasuputkiin pääsyä koskevista ehdoista 
kuin muidenkin uusiutuvien 
energialähteiden alan toimijoiden 
tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 23
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, miten tärkeää on kehittää 
biojätemarkkinoita EU:ssa parantamalla 
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biojätehuoltoa, mistä on samalla 
ekologista hyötyä (luonnonvarojen, 
orgaanisen aineksen ja ravinteiden 
säästyminen), millä lievennetään 
ilmastonmuutosta (hiilen varastoituminen 
maaperään, uusiutuvan energian 
tuottaminen) ja saadaan aikaan 
maaperään liittyviä hyötyjä 
(aavikoitumisen torjunta, maaperän 
hedelmällisyys, torjunta-aineiden 
vähentynyt käyttö, vähäisempi 
kastelutarve);

Or. en

Tarkistus 24
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että biojätteestä tuotetusta 
ajoneuvojen polttoaineesta saataisiin 
poikkeuksellisia ympäristöetuja; 
kehottaakin ottamaan biojätteestä 
valmistetun biopolttoaineen lukuun
kierrätystavoitteissa; kehottaa 
yhdenmukaistamaan jätepuitedirektiivissä 
esitetyn biojätteen määritelmän 
uusiutuvaa energiaa koskevassa 
direktiivissä esitetyn määritelmän kanssa 
tarvittaessa EU:n lainsäädännöllä;

Or. en

Tarkistus 25
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että biojätteen valikoivan 
talteenoton pitäisi kiistatta olla osa 
lainsäädäntökehystä, koska se on aivan 
välttämätöntä, jos halutaan taata, että 
biojätteen kompostointi tai mädätys (tai 
niiden yhdistelmä) johtaa laadukkaaseen 
tuotokseen, jota voidaan vaaratta käyttää 
maaperässä; katsoo, että valikoivan 
talteenoton kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi tarvitaan taloudellisia 
kannustimia.

Or. nl

Tarkistus 26
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota käsittelemään 
vaikutusarvioinnissaan yksityiskohtaisesti 
biojätehuollon parantamista, mitä tulee 
erikseen talteenotetun biojätteen 
kierrätykseen, kompostoinnin käyttöön 
maatalouden ja ekologisen hyödyn 
kannalta, mekaanisiin/biologisiin 
käsittelyvaihtoehtoihin sekä biojätteen 
käyttöön energiantuotannossa; katsoo, 
että tätä vaikutusarviointia pitäisi käyttää 
perustana biohajoavan jätteen uuden 
yhteisön oikeudellisen kehyksen 
valmistelulle.

Or. en
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Tarkistus 27
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että kaikki biojäte on 
otettava huomioon, jotta voidaan edistää 
kompostin tuottamista tai kaikkien 
jätevirtojen hyötykäyttöä; ottaa 
huomioon, että biohajoavaan jätteeseen 
lasketaan tavallisen biojätteen lisäksi 
puhdistamoliete sekä kotitalousjätteiden 
käymiskelpoinen osa (likainen tai 
lajittelematon paperi ja pahvi, tietyt 
tekstiilit jne.).

Or. fr

Tarkistus 28
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että on tärkeää lisätä 
yleisön tietoisuutta ja hyväksyntää uuden 
niukkahiilisen energian alalla.

Or. en

Tarkistus 29
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. katsoo, että tarvitaan erillinen 
direktiivi biohajoavan jätteen luotettavaa 
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ja kestävää käsittelyä varten, jotta voidaan 
saavuttaa edellä mainitut tavoitteet; 
korostaa, että ainoastaan direktiivi voi 
luoda tarvittavat yhtäläiset 
toimintaedellytykset ja etenkin vahvan 
oikeudellisen kehyksen, jonka avulla 
voidaan saada aikaan terve 
investointiympäristö, joka on välttämätön, 
jotta yksityiset ja julkiset toimijat saadaan 
vakuuttuneeksi suurtenkin investointien 
välttämättömyydestä.

Or. nl

Tarkistus 30
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. panee merkille, että tuleva yhteisön 
kehys antaisi oikeudelliset suuntaviivat ja 
oikeudellista selkeyttä monille 
jäsenvaltioille ja rohkaisisi niitä 
investoimaan biojätehuoltoon; 
kehottaakin komissiota tarjoamaan 
tarvittavia rahoitusvälineitä niille 
jäsenvaltioille, joiden pitää kehittää 
strategisia biojätehankkeita.

Or. en

Tarkistus 31
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en


