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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder det initiativ som kommissionen för fram i sin grönbok i fråga 
om en gemenskapsåtgärd för hantering av bioavfall.

2. Europaparlamentet noterar att bioavfall utgör över 30 % av det fasta kommunala avfallet.
Parlamentet anser att en bättre hantering av bioavfall kommer att bidra till en hållbar 
resursförvaltning och till att uppnå målen för materialåtervinning och förnybar energi.

3. Europaparlamentet anser att hanteringen av bioavfall ska vara en del av en varaktig cykel 
för avfallshantering, med målet att rationellt använda och bevara resurser samt begränsa 
miljöeffekterna.

4. Europaparlamentet påminner om att hanteringen av bioavfall måste följa den övergripande 
avfallshierarkin, det vill säga förebyggande, återvinning, andra former av utnyttjande, 
bland annat för energiändamål, och som sista möjlighet bortskaffande i form av 
deponering (artikel 5 i direktiv 1999/31/EG).

5. Europaparlamentet anser att man bara kan fatta ett korrekt beslut om vilket 
hanteringsförfarande som ska användas om man tar hänsyn till de rådande lokala 
förhållandena (bebyggelsestruktur, typ av bioavfall, befintliga anläggningar osv.).

6. Europaparlamentet betonar att när bioavfall används för energiutvinning måste man ta 
hänsyn till energieffektivitet och hållbar utveckling, och att denna energi därför bör 
användas så effektivt som möjligt.

7. Europaparlamentet betonar att hantering av bioavfall inkluderar avfallsförebyggande 
åtgärder, återvinning och energiutvinning i enlighet med den avfallshierarki som fastställs 
i direktiv 2008/98/EG.

8. Europaparlamentet anser att mekanisk-biologisk behandling (MBT) är en effektiv metod 
som gör det möjligt att styra bort stora mängder rötbart avfall från deponering, för att 
användas vid kompostering, anaerob nedbrytning och energiutvinning.

9. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att betrakta bioavfall utan förorenade 
ämnen som en värdefull naturresurs för framställning av kompost av hög kvalitet.

10. Europaparlamentet anser att jordbrukets framtid också är beroende av markbevarande och 
markrestaurering. Parlamentet noterar att användningen av kompost av god kvalitet inom 
jordbruket kan bidra till att bevara markproduktiviteten, öka vattenhållningsförmågan och 
kapaciteten att lagra koldioxid samt minska användningen av syntetiska gödningsmedel. 
Parlamentet betonar medlemsstaternas roll för att garantera användningen av sådan 
kompost på jordbruksmark.

11. Europaparlamentet betonar behovet av tydligt definierade kvalitetsstandarder för 
bioavfallshantering och kompostkvalitet i syfte att undvika att marken gradvis förorenas. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att granska möjligheten att utarbeta 
lagstiftningsförslag om kvalitetskriterier för kompost och rötrester, för vilka separat 
insamling bör vara en förutsättning.

12. Europaparlamentet påminner om att det under komposteringen kan vara svårare att 
kontrollera utsläppen av gas från lagrade ämnen, vilket kan utgöra ett allvarligt hot för 
miljön och atmosfären. Parlamentet erinrar om att korrekt genomförd kompostering, i 
synnerhet av kommunalt bioavfall, även kräver att grundvattnet skyddas mot lakvatten 
från kompostering.

13. Europaparlamentet anser att principen att förorenaren ska betala bör vara utgångspunkten 
för ersättning för kostnader som uppstår genom föroreningar, så att jordbruket inte 
behöver bekosta de negativa externa effekterna av spridningen av bioavfall.

14. Europaparlamentet påminner om att separat insamling är mycket viktigt för att uppfylla 
deponeringsdirektivet (skäl 17 i direktiv 1999/31/EG), bidra till bra material för 
återvinning av bioavfall och ge högre effektivitet i energiutvinningen. Parlamentet 
uppmanar bestämt kommissionen att stödja medlemsstaterna vid införandet av system för 
separat insamling och att införa tvingande och ambitiösa mål för återvinningen av 
bioavfall.

15. Europaparlamentet menar att en viktig förutsättning för att förbränning av bioavfall ska 
vara ett gångbart alternativ i avfallshierarkin, är att förbränning sker med energiutvinning.

16. Europaparlamentet anser att bioavfall är en värdefull förnybar resurs för framställning av 
elektricitet och biobränsle för transportsektorn och för inmatning i gasnätet, genom att den 
biogas som utvinns renas och omvandlas till biometan (huvudsakligen metan –
50-75 procent – och koldioxid). Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera och 
stödja användningen av bioavfall för att producera biogas.

17. Europaparlamentet anser att det behövs regler på EU-nivå för att skapa incitament som 
gör det möjligt att mata in biogas i naturgasnätet.

18. Europaparlamentet noterar skillnaderna mellan befintliga nationella lagstiftningsåtgärder 
och mellan avfallshanteringssystemen i de enskilda medlemsstaterna och det faktum att 
deponering fortfarande är den vanligaste metoden för bortskaffande av fast kommunalt 
avfall i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera striktare för 
att tillse att bestämmelserna om deponering följs och tillämpas i hela gemenskapen, och 
att bedöma behovet av ett lagstiftningsförslag om bioavfall snarast möjligt, bl.a. i syfte att 
garantera att bioavfall inte deponeras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sitt 
samarbete och att utbyta bästa praxis inom hanteringen av bioavfall.

19. Europaparlamentet vill se att allmänheten får ökad kunskap om den komplexa 
avfallskedjan, inklusive information om korrekt sortering och hantering av avfall. 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
utbildningsåtgärder för allmänheten, särskilt i skolorna, för att främja en hållbar hantering 
av fast kommunalt avfall och för att betona fördelarna med separat insamling. I detta 
sammanhang betonar parlamentet att städer, kommuner och kommunala företag har en 
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viktig uppgift när det gäller att ge allmänheten upplysningar och information om hur 
avfallet kan minskas.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilken sorts hantering av 
bioavfall som ger störst energieffektivitet.

21. Europaparlamentet noterar att avfallsåtervinningen ökar i Västeuropa samtidigt som 
återvinningsnivåerna i länderna i Central- och Östeuropa fortfarande är mycket låga.
Parlamentet uppmanar således kommissionen att främja miljöstrategier för 
avfallshantering som syftar till att öka avfallsåtervinningen.
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