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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. slutter op om det initiativ, som Kommissionen har taget med sin grønbog, og som tager 
sigte på en mulig fællesskabsforanstaltning vedrørende håndtering af bioaffald;

2. bemærker, at bioaffald udgør over 30 % af det faste husholdningsaffald; er af den 
opfattelse, at en bedre håndtering af dette affald vil kunne bidrage til en bæredygtig 
ressourceforvaltning og til at nå målene for genanvendelse og vedvarende energi;

3. mener, at håndteringen af bioaffald bør indgå i en bæredygtig cyklus for affaldshåndtering 
med henblik på en rationel anvendelse og bevarelse af ressourcer og begrænsning af de 
miljømæssige virkninger;

4. erindrer om, at håndteringen af dette affald bør følge det hierarki, der generelt gælder for 
affaldshåndtering: forebyggelse, genanvendelse, andre former for udnyttelse, bl.a. til 
energiformål, og som sidste løsning bortskaffelse i form af deponering (direktiv 
1991/31/EF, art. 5);

5. er af den opfattelse, at den optimale afgørelse til fordel for en håndteringsprocedure kun 
bør træffes efter gennemgang af de pågældende lokale forhold (bebyggelsesstruktur, 
bioaffaldets struktur, allerede eksisterende anlæg osv.);

6. understreger, at der ved anvendelse af bioaffald til energiformål skal tages hensyn til 
energieffektivitet og bæredygtig udvikling, og at dette affald derfor bør anvendes på en så 
effektiv måde som muligt;

7. understreger, at håndtering af bioaffald omfatter affaldsforebyggelse, genanvendelse, 
kompostering og energiudnyttelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet i direktiv 
2008/98/EF;

8. fastslår, at mekanisk-biologisk behandling er en effektiv metode, hvorved betydelige 
mængder forrådneligt affald kan frasorteres inden deponering med henblik på anvendelse i 
form af kompostering, anaerob nedbrydning og energigenvinding;

9. betoner nødvendigheden af at betragte bioaffald uden skadelige stoffer som en værdifuld 
naturressource til fremstilling af kvalitetskompost;

10. mener, at landbrugets fremtid også afhænger af, at jordens frugtbarhed bevares og 
genoprettes; konstaterer, at anvendelse af kvalitetskompost i landbruget kan bidrage til at 
bevare jordens produktivitet, øge vandbindingen og evnen til at lagre kulstof og begrænse 
anvendelsen af syntetiske gødningsstoffer; understreger medlemsstaternes rolle med 
hensyn til at sikre anvendelse af kvalitetskompost på landbrugsjord;
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11. understreger behovet for klart definerede kvalitetsnormer for behandling af bioaffald og 
for kompost for at undgå, at jorden gradvis forurenes; anmoder Kommissionen om at 
vurdere muligheden for at fremsætte lovforslag vedrørende kvalitetskriterier for kompost 
og fermentat, som bør hvile på forudsætningen om særskilt indsamling;  

12. påpeger, at det under komposteringen kan være vanskeligt at kontrollere udslippet af 
gasser fra de stoffer, der er deponeret, hvilket kan udgøre en alvorlig fare for miljøet og 
atmosfæren; erindrer om, at korrekt kompostering navnlig af kommunalt bioaffald også 
kræver, at grundvandet beskyttes mod nedsivende vand fra komposteringsanlægget;

13. er af den opfattelse, at princippet om, at forureneren betaler, bør danne grundlag for 
godtgørelsen af de yderligere omkostninger, der opstår ved udledning af skadelige stoffer, 
således at de eksterne omkostninger ved tilførsel af bioaffald ikke væltes over på
landbruget;

14. understreger på ny, at særskilt indsamling er en væsentlig forudsætning for at efterkomme 
direktivet om deponering af affald (direktiv 1999/31/EF, betragtning 17), kan give 
bioaffald af høj kvalitet til genanvendelse og kan forbedre 
energigenvindingseffektiviteten; opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i 
forbindelse med indførelsen af affaldssorteringssystemer og opstille bindende og 
ambitiøse målsætninger for genanvendelsen af dette affald; 

15. fastslår, at biologisk behandling er en brugbar og fuldt afprøvet metode, hvorved 
betydelige mængder forrådneligt affald kan frasorteres inden deponering;

16. mener, at bioaffald udgør en værdifuld vedvarende ressource til produktion af elektricitet 
og biobrændstof til transportmidler og til tilførsel til gasnettet, når den biogas, der kan 
udledes herfra (navnlig methan – 50 %-75 % – og kuldioxid), bliver renset til biomethan; 
opfordrer Kommissionen til at analysere og fremme mulighederne for anvendelse af 
bioaffald til produktion af biogas;

17. er af den opfattelse, at der ved hjælp af ordninger på EU-plan bør skabes incitamenter, der 
åbner mulighed for, at biogas kan leveres til gasledningsnettet;

18. konstaterer, at de enkelte medlemsstater har forskellige nationale 
lovgivningsforanstaltninger og forskellige affaldshåndteringsordninger, og at deponering 
forsat er den mest udbredte metode til bortskaffelse af fast husholdningsaffald i Den 
Europæiske Union; opfordrer Kommissionen til at føre endnu strengere tilsyn med, at 
bestemmelserne om deponering overholdes og anvendes i hele Fællesskabet, og til at 
vurdere behovet for et lovgivningsforslag om bioaffald så hurtigt som muligt, bl.a. med 
henblik på at sikre, at bioaffald ikke deponeres; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres 
samarbejde og deres udveksling af bedste praksis, når det gælder håndtering af bioaffald;

19. opfordrer til, at offentligheden bibringes større viden om affaldskædens kompleksitet, bl.a. 
information om korrekt sortering og håndtering af affald; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme uddannelsesforanstaltninger i offentligheden og navnlig i 
skolerne for at tilskynde til en bæredygtig forvaltning af det faste husholdningsaffald og 
for at understrege fordelene ved affaldssortering; understreger i denne forbindelse den 
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vigtige rolle, der tilkommer byer, kommuner og kommunale virksomheder, når det gælder 
rådgivning af og levering af oplysninger til borgerne om affaldsforebyggelse;

20. anmoder Kommissionen om at undersøge, hvilke behandlingsmuligheder for bioaffald der 
giver den største energieffektivitet;

21. konstaterer, at genvindingen af affald stiger i Vesteuropa, mens genvindingsraterne i 
landene i Central- og Østeuropa fortsat er meget lave; opfordrer derfor Kommissionen til 
at fremme miljøstrategier for affaldshåndtering med henblik på at øge genvindingsgraden.
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