
PR\813160SV.doc PE440.140v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2009/2153(INI)

16.4.2010

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om the Commission Green Paper on the management of bio-waste in the 
European Union
(2009/2153(INI))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: ◄José Manuel Fernandes►



PE440.140v02-00 2/10 PR\813160SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ..........Error! Bookmark not 
defined.

MOTIVERING ......................................................................Error! Bookmark not defined.



PR\813160SV.doc 3/10 PE440.140v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens grönbok om hantering av bioavfall i Europeiska unionen 
(2009/2153(INI)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 191 och 192 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som syftar till ett gott skydd för människors hälsa och miljön,

– med beaktande av kommissionens grönbok om hantering av bioavfall i 
Europeiska unionen (KOM(2008) 811),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser som antogs den 25 juni 2009 (11462/09 av 
den 26 juni 2009),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall1,

– med beaktande av rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av 
avfall2,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2008 om hållbart jordbruk och biogas och 
behov av översyn av EU-lagstiftningen, och behov av översyn av EU-lagstiftningen3,

– med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2009 om ”2050: Framtiden börjar i dag 
– rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan”4,

– med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om halvtidöversynen av 
gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram5, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2007 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av rambestämmelser för markskydd 
och om ändring av direktiv 2004/35/EG6,

– med beaktande av sin resolution av den 13 november 2007 om den temainriktade strategin 
för markskydd7,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2005 om rådets gemensamma 
ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om transport av 
avfall8,

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 EUT C 66E, 20.3.2009, s.29.
4 EUT C 67E, 18.3.2010, s.44.
5 EUT C 247E, 15.10.2009, s. 18.
6 EUT C 282E, 6.11.2008, s.281.
7 EUT C 282E, 6.11.2008, s.138.
8 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1–98 och EUT L 318, 28.11.2008, s.15.
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– med beaktande av sin resolution av den 29 september 2005 om andelen förnybar energi i 
EU och förslag på konkreta åtgärder1,

– med beaktande av sin resolution av den 17juni 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande 
av vissa direktiv2,

– med beaktande av sin resolution av den 13 februari 2007 om en temainriktad strategi för 
materialåtervinning av avfall3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Kommissionens initiativ i grönboken är välkommet och skapar möjligheter för 
gemenskapsåtgärder när det gäller hantering av bioavfall.

B. Enligt artikel 2.4 i ramdirektivet om avfall kan det i enskilda direktiv fastställas särskilda 
eller kompletterande bestämmelser för att reglera hanteringen av vissa kategorier av 
avfall. 

C. Bestämmelser om hanteringen av bioavfall finns spridda i lagstiftningen och nuvarande 
rättsakter räcker inte till för att uppnå de uppsatta målen för en effektiv hantering av 
bioavfall. Det behövs därför ett särskilt direktiv för hanteringen av bioavfall. Om man 
samlade alla de olika bestämmelserna om hantering av bioavfall i en enda rättsakt skulle 
det i sig vara ett steg på vägen mot dels hög kvalitet på lagstiftningen och bättre 
lagstiftning, dels förenkling, större tydlighet och rättssäkerhet och därmed skulle man på 
lång sikt vinna offentliga och privata investerares förtroende.

D. Det särskilda direktivet för bioavfall bör vara tillräckligt flexibelt för att omfatta de olika 
alternativa möjligheterna till hantering som finns tillgängliga, eftersom det finns en lång 
rad variabler och lokala förhållanden att ta hänsyn till.

E. Bioavfall utgör över 30 % av det fasta kommunala avfallet. Mängden bioavfall i EU ökar 
och utgör en stor källa till växthusgasutsläpp och andra negativa miljöeffekter vid 
deponering.

F. Bioavfall har en outnyttjad potential som hanterats med mycket olika strategier i 
medlemsstaterna. En förbättrad hantering av detta avfall är nödvändig för en effektiv och 
hållbar förvaltning av resurserna. Utnyttjandet av bioavfallet bör förbättras för att kunna 
uppnå målen för återvinning och förnybar energi och därmed uppnå målen i 
EU 2020-strategin.

                                               
1 EUT C 227, 21.9.2006, p. 524.
2 EUT L 312, 23.11.2008, s.3.
3 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 168.
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G. Hanteringen av detta avfall bör följa avfallshierarkin, dvs. förebyggande och begränsning, 
återanvändning, återvinning, andra former av utnyttjande, bland annat för energiändamål, 
och som sista möjlighet, bortskaffande i form av deponering (enligt artikel 4 i 
ramdirektivet om avfall). Förebyggande bör vara det främsta målet för hanteringen av 
bioavfall. Genom förebyggande åtgärder kan man undvika livsmedelsavfall och grönt 
avfall, t.ex. genom bättre planläggning av offentliga parker där växter och träd sätts in 
som inte kräver mycket underhåll.

H. Bioavfall har en roll att spela i bekämpningen av klimatförändringarna och har potential i 
bekämpningen av markförstöring och i produktionen av förnybar energi. 

I. Bioavfall måste betraktas som en värdefull naturresurs för framställning av kompost av 
hög kvalitet. Komposteringen bidrar därmed till att bekämpa markförstöringen i EU, 
bevara markproduktiviteten, minska användningen av kemiska gödningsmedel och öka 
markens vattenhållningsförmåga.

J. Det måste fastställas kvalitetsnormer för behandling av bioavfall och kompostkvalitet. En 
reglering av parametrarna för kompostkvalitet kommer att göra det möjligt att skapa 
förtroende för denna produkt hos konsumenterna. Kompost bör indelas efter kvalitet.

K. Avfallshanteringssystemen i de enskilda medlemsstaterna skiljer sig åt och deponering är 
fortfarande den vanligaste metoden för bortskaffande av fast kommunalt avfall i EU, även 
om det är den sämsta lösningen för miljön.

L. Separat insamling gör det i dag möjligt att undvika föroreningar och bidrar till att uppnå 
målet med att få kompost av hög kvalitet, leverera material av god kvalitet för återvinning 
av bioavfall och göra energiutvinningen effektivare.

M. Det är viktigt med ett obligatoriskt system för separat insamling av avfall utom i de fall då 
det inte är genomförbart att separera bioavfall från annat avfall av miljömässiga eller 
ekonomiska skäl (särskilt när logistiken för separat insamling gör att man inte kan undvika 
att bioavfall förorenas av annat avfall eller förorenande ämnen, eller där infrastruktur för 
separat insamling inte är miljömässigt motiverat i landsbygdsområden eller glesbygd).

N. Med tanke på att målen om att bioavfall inte ska deponeras inte uppnåtts i någon högre 
grad behövs det ytterligare lagstiftningsmässiga riktlinjer för att uppnå målen.

O. Ur miljösynpunkt är det fördelaktigt att producera transportbränslen från bioavfall. 

P. Det viktigaste syftet med hanteringen av bioavfall måste vara resultatet, vilket innebär att 
alla tekniska alternativ för hantering av bioavfall bör hållas öppna samtidigt som man 
stimulerar till innovation, forskning och konkurrens.

Q. Det finns en betydande synergi mellan övergången till ett återvinningssamhälle och 
potentialen för att skapa sysselsättning inom detta område.

R. Det måste uppmuntras till forskning och teknisk innovation på området för hantering av 
bioavfall.
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S. Kommissionen och medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att öka miljömedvetenheten på 
detta område, särskilt i skolorna, för att främja en hållbar hantering av fast kommunalt 
avfall och för att betona fördelarna med separat insamling. I detta sammanhang har 
kommuner och kommunala företag en viktig uppgift när det gäller att ge allmänheten råd 
och information om hur avfallet kan förebyggas.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över lagstiftningen om bioavfall och i 
överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen utarbeta ett förslag till ett särskilt direktiv
innan utgången av 2010.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa kriterier för framställning av 
kompost av hög kvalitet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett system för kvalitetsindelning av 
de olika formerna av kompost, som framställs vid behandlingen av bioavfall.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra det obligatoriskt för 
medlemsstaterna med ett system för separat insamling, utom i de fall då detta inte är 
praktiskt genomförbart eller inte är den bästa lösningen ur miljömässig eller ekonomisk 
synpunkt. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
öka miljömedvetenheten om bioavfall, särskilt i skolorna, för att främja en hållbar 
hantering av bioavfall, för att öka medvetenheten om förebyggandet av avfall och för att 
betona fördelarna med separat insamling.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra till 
forskning och teknisk innovation på området för hantering av bioavfall.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Med EU:s ekonomiska och geografiska tillväxt produceras det oupphörligt ökande mängder 
avfall. Mängden bioavfall som produceras årligen i EU ligger på mellan 76,5 och 
102 miljoner ton livsmedels- och trädgårdsavfall och 37 miljoner ton avfall från livsmedels-
och dryckesindustrin.

Främst bör man prioritera att förebygga och begränsa avfall, varigenom man kan uppnå 
betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar. Detta kan uppnås genom lagstiftning och 
genom att öka miljömedvetenheten bland allmänheten. Förhoppningsvis kommer 
EU-medborgarna med en ny miljömedvetenhet och vilja att göra en insats att bidra till att 
uppnå målet. Förebyggande ska tolkas brett, dvs. att det bästa avfallet är det som inte finns 
eller aldrig blir till avfall.

Ett annat viktigt strategiskt mål för hanteringen av avfall är att omvandla EU till ett 
återvinningssamhälle. De enorma mängder avfall som dagligen produceras i EU får inte gå till 
spillo. Bioavfallet spelar en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringar och innehar 
värdefull potential för att skydda mark och främja produktionen av förnybar energi, och utgör 
därför en viktig faktor när det gäller utnyttjandet av mängden avfall. Detta innebär att hållbar 
utveckling kan främjas genom effektiv resursförvaltning.

Bioavfallets roll i bekämpningen av klimatförändringar

Avfall utgör den fjärde största källan till växthusgaser i EU efter energi-, industri- och 
jordbrukssektorn. Enligt statistik från 2004 stod avfallssektorn för utsläpp av sammanlagt 
109 miljoner ton växthusgaser.

Den främsta utsläppskällan är deponering. Även om deponering är den billigaste lösningen på 
kort sikt är det den sämsta för miljön, och innebär ett miljöansvar med högre 
underhållskostnader. Den gas som främst uppstår vid deponering är metangas, vilken om den 
inte samlas upp är en 23 gånger starkare växthusgas än koldioxid om man ser till 
klimatpåverkan.

Dessutom kan lakvatten från deponier förorena grundvatten och mark om det inte samlas upp 
i enlighet med deponeringsdirektivet och ge upphov till bioaerosoler, lukter och påverkan på 
landskapsbilden. En annan negativ aspekt av deponering är den markareal som används som 
är större än för andra avfallshanteringsmetoder och på längre sikt leder till en oåterkallelig 
förlust av mark, och det är därför inget hållbart alternativ. Det är därför angeläget att undvika 
deponering av bioavfall.

Bioavfallets potential i samband med bekämpningen av markförstöring

Den temainriktade strategin för markskydd från 2006 (KOM(2006)231 slutlig) pekar på 
markförstöring som ett allvarligt problem i EU. Markförstöringen påverkar direkt vatten- och 
luftkvaliteten, den biologiska mångfalden och klimatet.

Bioavfallet kan emellertid spela en avgörande roll för markens återhämtning om det används 
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för kompostering. Grönt avfall behandlas bäst genom kompostering, som har den fördelen att 
komposten kan användas som gödning av marken. Enligt den temainriktade strategin för 
markskydd kan kostnaderna för markförstöringen komma att uppgå till 38 miljoner euro per 
år.

Vid kompostproduktion bör man lägga tonvikt vid resultatet, dvs. målet ska vara kompost av 
hög kvalitet. Enligt den temainriktade strategin för markskydd är kompost en av de bästa 
källorna för stabilt organiskt material som kan bilda ny humus i utarmade jordar. 
Användningen av kompost ger fördelar för jordbruket, exempelvis bättre markstruktur, 
vatteninfiltration, vattenhållningsförmåga, markmikroorganismer och tillförsel av 
näringsämnen. Uppskattningsvis har 45 procent av marken i EU ett lågt innehåll av organiskt 
material. Det är därför viktigt att främja produktionen av kompost av hög kvalitet med hjälp 
av lämplig behandling av bioavfall.

Bioavfallets potential i samband med främjandet av förnybar energi

Bioavfall kan också användas som viktigt råmaterial för framställning av bioenergi. Bioenergi 
framställs med hjälp av rötning, den lämpligaste behandlingen för vått bioavfall (t.ex. fett från 
hushållsavfall). Genom rötning produceras biogas i kontrollerade reaktorer, och biogasen kan 
användas för framställning av el, uppvärmning eller biobränsle för fordon.

Bioavfall av lägre kvalitet som inte uppfyller kvalitetskriterierna för kompost bör omvandlas 
till energi och indelas efter kvalitet.

Den nuvarande hanteringen av bioavfall

Hittills har bioavfall hanterats på många olika sätt i de enskilda medlemsstaterna, alltifrån 
knappt några åtgärder alls i vissa till mycket ambitiösa strategier i andra. Det råder stora 
skillnader mellan de medlemsstater som återvinner minst (90 procent deponering, 10 procent 
återvinning och energiutvinning) och de mest effektiva (10 procent deponering, 25 procent 
energiutvinning och 65 procent återvinning).

Den nuvarande EU-lagstiftningen begränsar inte medlemsstaternas val av 
behandlingsalternativ för bioavfall, förutsatt att de uppfyller vissa ramvillkor, särskilt de som 
fastställs i ramdirektivet om avfall. Där åläggs medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
främja separat insamling av bioavfall, med hänsyn till kompostering och rötning, att hantera 
bioavfall med en hög miljöskyddsnivå samt att främja användning av material som framställs 
av bioavfall. Deponeringsdirektivet innehåller också bestämmelser om att man stegvis ska 
frångå deponering när det gäller bioavfall.

Rättsakterna har dock inte lett till att de uppsatta målen har uppnåtts. Med tanke på att 
medlemsstaterna bara i ringa grad har uppfyllt målen om att frångå deponering av bioavfall, är 
det uppenbart att det behövs ytterligare åtgärder för att uppfylla deponeringsdirektivet.

Hantering av bioavfall i framtiden

Ett särskilt direktiv om hantering av bioavfall skulle vara grundläggande för genomförandet 
av principerna i ramdirektivet om avfall och andra direktiv om hantering av avfall generellt. 
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Om man dessutom samlade alla de olika bestämmelserna om hantering av bioavfall i en enda 
rättsakt skulle det i sig vara ett steg på vägen mot hög kvalitet i lagstiftningen och bättre 
lagstiftning. Ett särskilt direktiv för hantering av bioavfall skulle möjliggöra större tydlighet, 
förenkling och rättssäkerhet och därmed skulle man på lång sikt vinna offentliga och privata 
investerares förtroende.

Det är inte önskvärt att fastställa vilken som är den bästa hanteringen, eftersom det finns en 
lång rad variabler och lokala förhållanden att ta hänsyn till. Dessutom bör de investeringar 
som medlemsstaterna redan gjort inte äventyras. Ett direktiv för hantering av bioavfall bör 
därför medge ett visst spelrum så att det kan bestämmas lokalt vilken som är den bästa 
lösningen ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. Det är emellertid mycket viktigt att 
fastställa standarder för miljömässig konvergens på detta område som vägledning för nya 
investeringar.

Ett av de mål som man bör rikta in sig på är separat insamling av avfall, eftersom separering 
av bioavfall från annat avfall gör det möjligt att undvika föroreningar och bidrar till att uppnå 
målet att få kompost av hög kvalitet, leverera material av god kvalitet för återvinning av 
bioavfall och göra energiutvinningen effektivare. Det bör därför vara obligatoriskt med 
separat insamling. Medlemsstaterna kan dock medges undantag från obligatoriet då det inte är 
praktiskt genomförbart av miljömässiga eller ekonomiska skäl (t.ex. när logistiken för separat 
insamling gör att man inte kan undvika att bioavfall förorenas av annat avfall eller 
förorenande ämnen, eller där infrastruktur för separat insamling inte är miljömässigt motiverat 
i landsbygdsområden eller glesbygd).

Regleringen av bioavfall är viktig inte bara av miljöskäl utan också med hänsyn till den inre 
marknadens funktion, eftersom kompost som framställs av bioavfall hittills har kunnat 
betraktas dels som avfall, dels som produkt. Det är också nödvändigt att harmonisera 
medlemsstaternas åtgärder med hjälp av ett särskilt direktiv om bioavfall.

Dessutom betyder hanteringen av avfall mycket ur arbetsmarknadssynpunkt. 
Återvinningsindustrin skapar t.ex. 250 arbetstillfällen vid återvinning av 10 000 ton avfall 
jämfört med att det skapas 20-40 arbetstillfällen vid förbränning av avfall och omkring 
10 arbetstillfällen när avfallet deponeras.

Att samla de olika bestämmelserna om bioavfall tillsammans med nya bestämmelser i ett 
särskilt direktiv om hantering om bioavfall skulle göra det möjligt att förvalta resurserna 
effektivare och begränsa kostnaderna för hanteringen av bioavfall. Detta skulle också göra det 
möjligt att återvinna organiskt material från mark och minska användningen av kemikalier 
som gödningsmedel, hjälpa medlemsstaterna att uppnå målen att frångå deponering av 
bioavfall, uppmuntra till separat insamling, klargöra när ett material som framställts av 
bioavfall ska betraktas som en produkt samt främja teknisk innovation och skapa 
sysselsättning i överensstämmelse med EU 2020-strategin.

Med den nuvarande ekonomiska krisen får EU-institutionerna inte göra avkall på eller minska 
sina ambitioner att inta en ledande roll i miljöfrågor. Den nuvarande situationen i EU där så 
stor andel av avfallet deponeras kan inte fortgå. Även om denna lösning ser ut att vara den 
billigaste är den i själva verket den dyraste på grund av de långsiktiga kostnaderna, och den 
bidrar inte till att uppnå målen om att bekämpa klimatförändringarna och gör det inte heller 
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möjligt att använda bioavfall som en resurs. Om man förespråkar separat insamling kommer 
EU-medborgarna att bli mer miljömedvetna, kostnaderna begränsas och man uppmuntrar till 
ett utnyttjande av bioavfall som produkt.

Med ett särskilt direktiv om bioavfall som går i denna riktning blir det möjligt att förena en 
hög miljöskyddsnivå, en hållbar utveckling och en tryggad livskvalitet för EU-medborgarna.


