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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens grønbog om håndtering af bioaffald i EU
(2009/2153(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 191 og 192 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
der har til formål at femme et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet,

– der henviser til Kommissionens grønbog om håndtering af bioaffald i EU 
(KOM(2008)0811),

– der henviser til Rådets konklusioner vedtaget den 25. juni 2009 (11462/09 af 26. juni 
2009), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om 
affald1

– der henviser til Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald2,

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om bæredygtigt landbrug og biogas: 
behov for revision af EU-lovgivningen3

– der henviser til sin beslutning af 4. februar 2009 om ”2050: Fremtiden begynder i dag -
henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer"4,

– der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om midtvejsevaluering af Fællesskabets 
sjette miljøhandlingsprogram5

– der henviser til sin beslutning af 14. november 2007 om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring 
af direktiv 2004/35/EF6,

– der henviser til sin beslutning af 13. november 2007 om temastrategi for 
jordbundsbeskyttelse7,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2005 om Rådets fælles holdning med henblik 
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overførsel af affald8,

– der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i 

                                               
1 EFT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
3 EUT C 66E af 20.3.2009, s. 29.
4 EUT C 67E af 18.3.2010, s. 44.
5 EUT C 247E af 15.10.2009, s. 18.
6 EUT C 282E af 6.11.2008, s. 281.
7 EUT C 282E af 6.11.2008, s. 138.
8 EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1-98, og EUT L 318 af 28.11.2008, s. 15.
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EU og forslag til konkrete foranstaltninger1,

– der henviser til sin beslutning af 17. juni om Rådets fælles holdning med henblik på 
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald og om ophævelse af visse 
direktiver2

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2007 om en temastrategi for genanvendelse af 
affald3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2010),

A. der glæder sig over Kommissionens initiativ med grønbogen, som frembyder en mulighed 
for en EU-indsats med hensyn til håndtering af bioaffald,

B. der understreger, at der i henhold til artikel 2, stk. 4, i rammedirektivet for affald, i 
særdirektiver kan fastsættes specifikke særbestemmelser eller bestemmelser til supplering 
af bestemmelserne i dette direktiv med henblik på regulering af håndteringen af visse 
kategorier affald,

C. der henviser til, at bestemmelserne om håndtering af bioaffald findes spredt i 
lovgivningen, og at de nuværende retsakter ikke er tilstrækkelige til at opfylde de ønskede 
mål for en effektiv håndtering af bioaffald; der derfor understreger behovet for et 
særdirektiv om håndtering af bioaffald; der fremhæver, at en samling af alle de spredte 
bestemmelser om håndtering af bioaffald i én samlet retsakt i sig selv vil være et skridt til 
dels at øge den lovgivningsmæssige kvalitet og sikre bedre lovgivning og dels til 
forenkling, større klarhed og retssikkerhed, og dermed på længere sigt til at sikre 
offentlige og private investorers tillid;

D. der henviser til, at et særdirektiv om bioaffald bør være tilstrækkelig fleksibelt til at 
omfatte de forskellige muligheder for håndtering, eftersom der findes en lang række 
variable faktorer og lokale hensyn at tage i betragtning;

E. der henviser til, at bioaffald faktisk udgør over 30% af det faste kommunale affald; der 
henviser til den stigende mængde bioaffald i EU, som udgør en væsentlig kilde til 
drivhusgasemissioner og andre negative miljøvirkninger, når det deponeres, 

F. der henviser til de uudforskede muligheder med bioaffald, som er blevet forvaltet på 
grundlag af meget forskellige politikker i de enkelte medlemsstater;  der henviser til, at det 
er nødvendigt med en bedre håndtering af dette affald for at få en effektiv og bæredygtig 
forvaltning af ressourcerne; der henviser til, at udnyttelsen af bioaffaldet bør forbedres 
med henblik på at kunne opfylde målene for genanvendelse og vedvarende energi og 

                                               
1 EUT L 227 af 21.9.2006, s. 524.
2 EFT L 312 af 23.11.1008, s. 3.
3 EUT C 287E af 29.11.2007, s. 168.
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dermed opfylde målene i EU 2020-strategien,

G. der henviser til, at håndteringen af dette affald bør ske på grundlag af ”affaldshierarkiet”, 
dvs. forebyggelse og reduktion, genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse, 
navnlig til energiformål, og som sidste mulighed deponering (i overensstemmelse med 
artikel 4 i affaldsrammedirektivet); der henviser til, at forebyggelse må være det vigtigste 
mål for håndteringen af bioaffald; der henviser til, at forebyggelse navnlig gør det muligt 
at undgå fødevareaffald og grønt affald ved f.eks. bedre planlægning for offentlige parker, 
der beplantes med træer og buske, som ikke kræver megen vedligeholdelse;

H. der henviser til bioaffaldets rolle i bekæmpelsen af klimaændringer og dets potentiale i 
forbindelse med bekæmpelse af jordbundsforringelse og fremme af produktionen af 
vedvarende energi;

I. der henviser til, at det er nødvendigt at betragte bioaffald som en værdifuld naturlig 
ressource, der kan anvendes til fremstilling af kompost af høj kvalitet; der henviser til, at 
det bidrager til at bekæmpe jordbundsforringelsen i EU ved at opretholde jordens 
produktivitet, formindske anvendelse af kunstgødning og forøge jordens 
vandoptagelseskapacitet,  

J. der henviser til, at det er nødvendigt at fastsætte kvalitetsnormer for behandling af 
bioaffald og for kompostkvalitet; der henviser til, at regulering af parametrene for 
kompostkvalitet vil gøre det muligt at skabe tillid til dette produkt hos forbrugerne; der 
henviser til, at der bør indføres en klassifikation af kompost efter kvalitet,

K. der henviser til de forskellige affaldshåndteringsordninger, der anvendes i 
medlemsstaterne, og til, at deponering af affald fortsat er den mest anvendte metode til 
bortskaffelse af fast kommunalt affald i EU, selv om det er den dårligste løsning for 
miljøet,

L. der henviser til, at særskilt indsamling gør det muligt at undgå forurening og fremmer 
målsætningen om at få kompost af høj kvalitet, levere kvalitetsmaterialer til 
genanvendelse af bioaffald og gøre energiudnyttelsen mere effektiv,

M. der henviser til, at det er vigtigt med en obligatorisk ordning med særskilt indsamling af 
affald undtagen i tilfælde, hvor det af miljømæssige og økonomiske årsager ikke er muligt 
at adskille bioaffald fra andre affaldsstrømme (navnlig når logistikken for særskilt 
indsamling ikke gør det muligt at undgå forurening af bioaffald med andre affaldsstrømme 
eller forurenende stoffer, eller hvor der ikke fra et miljømæssigt synspunkt er grundlag for 
at etablere en infrastruktur til særskilt indsamling i landdistrikter eller tyndt befolkede 
områder), 

N. der henviser til, at der kræves yderligere lovgivningsmæssige retningslinjer for at opfylde 
målsætningerne om at undgå bioaffald på deponeringsanlæg, i betragtning af det beskedne 
omfang de hidtil er blevet opfyldt i,  

O.  der understreger den miljømæssige fordel ved at bruge bioaffald til produktion af 
brændstoffer til transport;
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P. der henviser til, at det vigtigste mål for håndteringen af bioaffald må være resultatet, 
hvilket betyder, at alle teknologiske valgmuligheder til håndtering af bioaffald holdes 
åbne, samtidig med, at der tilskyndes til innovation, videnskabelig forskning og 
konkurrence,

Q. der henviser til den betydelige synergi mellem overgang til et genanvendelsessamfund og 
potentialet for jobskabelse på dette område,

R.  der henviser til, at det er nødvendigt at opmuntre til videnskabelig forskning og 
teknologisk innovation på området for håndtering af bioaffald,

S. der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne bør iværksætte foranstaltninger til 
at øge miljøbevidstheden på dette område og især i skolerne med henblik på at fremme en 
bæredygtig forvaltning af fast kommunalt affald og gøre borgerne bevidste om fordelene 
ved særskilt affaldsindsamling; der henviser til den vigtige rolle, som kommuner og 
kommunale virksomheder spiller i forbindelse med rådgivning og formidling af 
information til borgerne om forebyggelse af affald,

1. opfordrer indtrængende Kommissionen til at revidere lovgivningen vedrørende bioaffald 
med henblik på, i overensstemmelse med nærhedsprincippet, at udarbejde et forslag til et 
særdirektiv inden udgangen af 2010;

2. opfordrer Kommissionen til at fastsætte kriterier for fremstilling af kompost af høj 
kvalitet, 

3. opfordrer Kommissionen til at vedtage en ordning for kvalitetsinddeling af de forskellige 
former for kompost, der fremstilles ved behandling af bioaffald;

4. anmoder Kommissionen om at indføre en obligatorisk ordning om særskilt 
affaldsindsamling for medlemsstaterne, undtagen i tilfælde, hvor det ikke kan lade sig 
gøre eller ikke er den bedste løsning set ud fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte foranstaltninger til 
styrkelse af miljøbevidstheden med hensyn til bioaffald, især i skolerne, med henblik på at 
fremme en bæredygtig forvaltning af fast kommunalt affald og gøre borgerne bevidste om 
affaldsforebyggelse og fordelene ved særskilt affaldsindsamling;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at opmuntre til 
videnskabelig forskning og teknologisk innovation på området for håndtering af bioaffald,

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Med EU’s økonomiske og geografiske udvidelse produceres der stadigt stigende mængder af 
affald. Det skønnes, at den årligt producerede mængde af bioaffald i EU er på mellem 76,5 og 
102 milloner tons fødevareaffald og haveaffald og 37 milloner tons affald fra føde- og 
drikkevareindustrien.

Det vigtigste mål bør være at forebygge eller reducere mængden af affald, hvorved der kan 
opnås betydelige miljømæssige og økonomiske fordele. Dette mål kan nås ved hjælp af 
lovgivningen og ved at øge befolkningens miljøbevidsthed.  Man håber, at EU-borgerne, 
opfyldt af en ny miljøbevidsthed og et ønske om at yde en indsats, vil bidrage til at nå dette 
mål. Forebyggelse skal forstås i en bred betydning, dvs. at det bedste affald er det, der ikke 
eksisterer eller aldrig bliver til det.

Et andet vigtigt strategisk mål i forbindelse med forvaltningen af affald er at ændre EU til et 
genanvendelsessamfund. Den enorme mængde affald, der dagligt produceres i EU, må ikke gå
til spilde. Nyttiggørelse af denne mængde affald går via bioffaldets vigtige rolle i 
bekæmpelsen af klimaændringer og dets værdifulde potentiale i forbindelse med beskyttelse 
af jordbunden og fremme af produktionen af vedvarende energi. På denne måde fremmes en 
bæredygtig udvikling ved hjælp af effektiv forvaltning af ressourcerne.

Bioaffaldets rolle i bekæmpelsen af klimaændringer

Affald udgør den fjerdestørste kilde til drivhusgasser i EU næst efter energisektoren, 
industrien og landbruget. Ifølge statistiske oplysninger fra 2004 blev der udledt i alt 109 
millioner tons drivhusgas i affaldssektoren.

Den vigtigste kilde til udledning er deponering på lossepladser. Selv om deponering er den 
billigste løsning på kort sigt, er det den dårligste løsning for miljøet, og den indebærer 
miljøforpligtelser med større vedligeholdelsesomkostninger. Den form for gas, der 
hovedsageligt opstår ved deponering, er metangas, som, hvis ikke den opfanges, er 23 gange 
kraftigere end CO2 med hensyn til indvirkning på klimaændringerne.

Desuden kan sivevandet fra deponeringsanlæg, hvis ikke det indsamles i overensstemmelse 
med direktivet om deponering af affald, forurene grundvandet og jordbunden, ud over at det 
frembringer bio-aerosoler, lugte og er en kilde til visuel forurening. Endnu en negativ 
virkning af deponering er arealforbruget, som er større end for andre 
affaldshåndteringsmetoder, hvilket på længere sigt fører til uigenkaldeligt tab af jordarealer, 
og det er derfor ikke nogen bæredygtig løsning. Det er derfor af afgørende betydning at undgå 
deponering af bioaffald.

Bioaffaldets potentiale i forbindelse med bekæmpelse af jordbundsforringelse

Temastategien for jordbundsbeskyttelse fra 2006 (KOM(2006)231 endelig) peger på 
jordbundsforringelse som et alvorligt problem i EU. Jordbundsforringelsen har direkte 
indvirkning på vand- og luftkvaliteten, på den biologiske mangfoldighed og på klimaet.
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Bioaffaldet kan imidlertid spille en afgørende rolle for beskyttelse af jordbunden, hvis det 
anvendes til kompost. Kompostering er den mest hensigtsmæssige måde at behandle grønt 
affald på, og det har den fordel, at komposten kan anvendes som gødning til jorden.  Ifølge 
temastrategien for jordbundsbeskyttelse vil omkostningerne ved jordbundsforringelsen kunne 
løbe op i omkring 38 milliarder euro om året.

I kompostproduktionen bør der lægges vægt på resultatet, dvs. at målet skal være kompost af 
høj kvalitet. Ifølge temastrategien for jordbundsbeskyttelse er kompost en af de bedste kilder 
til stabilt organisk materiale, hvoraf der kan dannes ny humus i forringet jordbund. 
Anvendelsen af kompost giver fordele for landbruget såsom forbedring af jordens struktur, 
vandinfiltration, vandoptagelseskapacitet, mikroorganismer i jorden og tilførsel af 
næringsstoffer.  45 % af Europas jord anslås at have et lavt indhold af organisk stof. Det er 
derfor vigtigt at fremme produktionen af kompost af høj kvalitet på grundlag af en 
hensigtsmæssig behandling af bioaffald.

Bioaffaldets potentiale i forbindelse med fremme af vedvarende energi

Bioaffaldet kan også bruges som vigtigt råmateriale til fremstilling af bioenergi. Bioenergi 
fremstilles på grundlag af anaerob nedbrydning, den bedste behandlingsløsning for vådt 
bioaffald (f.eks. fedt fra køkkenaffald). Den anaerobe nedbrydning producerer biogas i 
kontrollerede reaktorer, og biogassen kan anvendes til fremstilling af elektricitet, opvarmning 
eller biobrændsel til biler. 

Bioaffald af dårligere kvalitet, som ikke opfylder kvalitetskriterierne for kompostering, bør 
omdannes til energi og klassificeres efter kvalitet.

Den nuværende håndtering af bioaffald

Hidtil er bioaffald blevet håndteret på grundlag af meget forskellige politikker i de enkelte 
medlemsstater, med et minimum af foranstaltninger i nogle stater og ambitiøse politikker i 
andre. Der er stor forskel mellem de medlemsstater, der genanvender mindst (90% 
deponering, 10% genanvendelse og energiudnyttelse), og de mest effektive stater (10% 
deponering, 25% energiudnyttelse og 65% genanvendelse).

EU’s gældende lovgivning begrænser ikke medlemsstaternes valgmuligheder med hensyn til 
behandling af bioaffald, så længe de respekterer visse rammebestemmelser, navnlig 
bestemmelserne i affaldsrammedirektivet, hvor medlemsstaterne opfordres til at træffe 
foranstaltninger til fremme af særskilt indsamling af bioaffald med henblik på kompostering 
og anaerob nedbrydning,  behandling af bioaffald på en måde, der lever op til et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, og anvendelse af miljømæssigt sikre materialer fremstillet på 
grundlag af bioaffald. Allerede direktivet om affaldsdeponering indeholder bestemmelser om, 
at bioaffald gradvis skal fjernes fra deponeringsanlæggene.  

Disse retsakter har imidlertid ikke ført til de ønskede mål.  I betragtning af at medlemsstaterne 
kun i ringe grad har opfyldt målsætningen om at fjerne bioaffald fra deponeringsanlæggene, 
er det klart, at det er nødvendigt med yderligere foranstaltninger til at supplere direktivet om 
affaldsdeponering.
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Håndtering af bioaffald i fremtiden

Et særdirektiv om håndtering af bioaffald vil være et væsentligt fundament for gennemførelse 
af principperne i rammeaffaldsdirektivet og de andre direktiver om affaldshåndtering generelt. 
Desuden vil en samling af alle de spredte bestemmelser om håndtering af bioaffald i én samlet 
retsakt i sig selv vil være et skridt til at øge den lovgivningsmæssige kvalitet og sikre bedre 
lovgivning.  Et særdirektiv for håndtering af bioaffald vil sikre større klarhed, forenkling og 
retssikkerhed på dette område og dermed på længere sigt sikre offentlige og private 
investorers tillid.

Det er ikke ønskeligt at fastsætte obligatoriske bestemmelser om, hvad der er den bedste 
håndtering, eftersom der findes en lang række variable og lokale hensyn at tage i betragtning.  
Desuden bør de investeringer, som medlemsstaterne allerede har foretaget, ikke bringes i fare. 
Et direktiv for håndtering af bioaffald bør derfor give mulighed for en vis fleksibilitet, således 
at det kan fastsættes lokalt, hvad der er den bedste løsning ud fra et miljømæssigt og 
økonomisk synspunkt.  Det er imidlertid af afgørende betydning at fastsætte normer for 
miljømæssig konvergens på dette område for at målrette nye investeringer. 

Et af de mål, som investeringerne bør rettes mod, er særskilt indsamling af bioaffald, fordi 
adskillelse af bioaffald fra andre affaldsstrømme gør det muligt at undgå forurening og 
fremmer målsætningen om at få kompost af høj kvalitet, levere kvalitetsmaterialer til 
genanvendelse af bioaffald og gøre energiudnyttelsen mere effektiv. Særskilt indsamling bør 
derfor være obligatorisk.  Medlemsstaterne kan imidlertid fritages for denne forpligtelse, hvis 
det ikke er muligt at opfylde den, eller hvis det ikke er den bedste løsning i miljømæssig og 
økonomisk henseende (hvis f.eks. logistikken for særskilt indsamling ikke gør det muligt at 
undgå forurening af bioaffald, eller hvor der ikke fra et miljømæssigt synspunkt er grundlag 
for at etablere en infrastruktur til særskilt indsamling i landdistrikter eller tyndt befolkede 
områder).

Regulering af bioaffald er ikke kun vigtig af miljømæssige årsager, men også af hensyn til, at 
det indre marked kan fungere, eftersom vi nu har situationer, hvor den kompost, der 
fremstilles af bioaffald, dels kan betragtes som affald og dels som et produkt.  Det er også her 
nødvendigt at harmonisere medlemsstaternes politikker ved hjælp af et særdirektiv om 
bioaffald.

Affaldshåndtering har også betydelige sociale virkninger. Genanvendelsesindustrien skaber 
f.eks. op til 250 arbejdspladser ved genanvendelse af 10.000 tons affald, sammenlignet med at 
der skabes 20-40 arbejdspladser i forbindelse med forbrænding af affald og omkring 10 
arbejdspladser, når affaldet deponeres.

Samling af de spredte bestemmelser om bioaffald sammen med nye regler i et særdirektiv om 
håndtering af bioaffald vil gøre det muligt at håndtere ressourcerne mere effektivt og reducere 
omkostningerne ved håndteringen af bioaffald.  Desuden vil det gøre det muligt at 
genopbygge jordens organiske materiale og reducere anvendelsen af kunstgødning,  hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde målsætningerne om at fjerne bioaffald fra deponeringsanlæg,  
tilskynde til særskilt indsamling, skabe klarhed over, fra hvilket tidspunkt et materiale 
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fremstillet af bioaffald betragtes som et produkt, og fremme teknologisk innovation og 
jobskabelse i overensstemmelse med EU 2020-strategien.

På nuværende tidspunkt med økonomisk krise må EU-institutionerne ikke give afkald eller 
slække på deres ambitioner om en førerposition i miljøspørgsmål. Vi kan ikke fortsætte med 
den nuværende situation i EU, hvor så stor en del af affaldet deponeres. Selv om denne 
løsning tilsyneladende er den billigste, er den i virkeligheden den dyreste på grund af 
omkostningerne på lang sigt, og den bidrager slet ikke til at fremme vore målsætninger med 
hensyn til bekæmpelse af klimaændringer og gør det heller ikke muligt at anvende bioaffald 
som en ressource. Ved at fremme særskilt indsamling inddrages EU-borgerne i en ny 
miljøbevidsthed, samtidig med, at omkostningerne reduceres, og der opnås et produkt.

Med et særdirektiv om bioaffald, som går i denne retning, vil vi kunne forene et højt niveau 
for miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling med en garanti for livskvalitet til EU-borgerne.


