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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om det etablerede affaldshierarki, der blev præsenteret i rammedirektivet om 
affald, hvor deponering betragtes som den værste løsning; understreger, at bioaffald først 
skal reduceres, derefter indsamles særskilt og genanvendes, navnlig ved genvinding af 
energi, hvor det er muligt, samt gennem kompostering;

2. noterer sig, at bioaffald udgør en væsentlig del af affaldet (også i byområder), og at der i 
dag eksisterer et enormt uudnyttet potentiale i mange medlemsstater til at bruge bioaffald 
som kompost ved at indsamle det særskilt, men også til at genvinde energi og materialer 
fra affald i almindelighed med henblik på at omdirigere affald fra lossepladser;

3. understreger den rolle, som genanvendt bioaffald i form af kompost kan spille i kampen 
mod klimaændringer, forringelse af jordbunden og erosion; opfordrer medlemsstaterne til 
at indføre kompostering i deres nationale lovgivning og opfordrer dem til at udveksle 
bedste praksis; understreger, at forbedringer i håndtering af bioaffald og harmonisering af 
kvalitetsstandarder for kompost er nødvendige for at fremme udviklingen af et europæisk 
marked for kompost;

4. understreger, at omdirigering af bioaffald fra deponering bør øges; bemærker i denne 
forbindelse, at bioaffald kan bidrage til EU's mål om 20 % vedvarende energi inden 2020 
og målene i EU-direktivet om brændstofkvalitet; minder om, at direktivet om vedvarende 
energi understøtter brugen af alle former for biomasse, herunder biologisk affald til 
energiformål, som en vedvarende energikilde, og at biobrændstoffer fra affald tæller 
dobbelt mod målet om 10 % vedvarende energi i transportsektoren; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til i deres nationale lovgivning som led i en integreret affaldshierarki-
politik at overveje udnyttelse af energien fra den bionedbrydelige del af affald og 
opfordrer dem til at dele bedste praksis-ideer;

5. opfordrer medlemsstaterne til at skitsere, hvordan energi fra bioaffald, herunder anaerob 
nedbrydning til produktion af biogas og avancerede biobrændstoffer, kan bidrage til at 
udnytte potentialet i de eksisterende biomasseressourcer under hensyntagen til deres 
særlige geografiske og klimatiske forhold;

6. henleder opmærksomheden på betydningen af at styrke den offentlige bevidsthed og 
accept af særskilt indsamling af bioaffald, genanvendelse og energiudnyttelse, navnlig 
gennem medier og oplysningskampagner;

7. anerkender medlemsstaternes behov for at etablere sammenhængende og stabile retlige 
rammer, der støtter opførelse af anlæg til kompostering og genvinding af energi fra 
(bio)affald;

8. understreger, at med henblik på at nå målene på forskellige niveauer (bekæmpelse af 
klimaopvarmningen, jordbundsforringelse og jorderosion; opnåelse af målene for 
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vedvarende energi) er en kombination af kompostering og gæring af selektivt indsamlet 
bioaffald, så vidt muligt, utvivlsomt at foretrække og bør fremmes;

9. understreger, at en vis infrastruktur allerede er på plads i mange medlemsstater, men at der 
er brug for økonomiske incitamenter for at skabe og etablere de potentielle markeder for 
kompost og fermentat samt biogas, bioenergi og biobrændstoffer fra bioaffald;

10. tilskynder, under hensyntagen til behovet for at overholde affaldsforbrændingsdirektivets 
standarder, de regionale og lokale myndigheder til at gøre brug af eksisterende decentrale 
fjernvarme- og kølefaciliteter samt at anvende strukturfondene til finansiering af "energi 
fra affald" og faciliteter til kompostering og energiudnyttelse af bioaffald med henblik på 
at omdirigere mere affald fra lossepladser;

11. anser køkkenaffaldskværne koblet til offentlige kloaksystemer for at være et alternativ 
med henblik på at omdirigere bioaffald fra deponering og producere biogas af biologisk 
affald;

12. konstaterer, at anlæg til "energi fra affald" og andre faciliteter til energiudnyttelse af 
bioaffald har adgang til elnettene og gasledningerne på samme vilkår som andre 
vedvarende energikilder;

13. understreger den miljømæssige fordel ved at bruge bioaffald til produktion af 
transportbrændstoffer; opfordrer derfor til, at biobrændstoffer fra bioaffald medregnes i 
forbindelse med genanvendelsesmålene; opfordrer til, at definitionen af bioaffald i 
rammedirektivet om affald tilpasses direktivet om vedvarende energi;

14. understreger vigtigheden af at holde alle tekniske muligheder åbne, for så vidt angår 
håndtering af bioaffald, med henblik på at tilskynde til innovation og jobskabelse på dette 
område;

15. opfordrer Kommissionen til i sin konsekvensanalyse at udarbejde et forbedret system til 
forvaltning af bioaffald i forbindelse med genanvendelse af separat indsamlet bioaffald, 
brug af kompostering til gavn for landbrug og miljø, mekaniske/biologiske 
behandlingsmuligheder og brugen af bioaffald som energikilde; mener, at denne 
konsekvensanalyse bør anvendes som grundlag for udarbejdelsen af nye EU-retlige 
rammer om biologisk nedbrydeligt affald;

16. understreger, at hele spektret af bionedbrydeligt affald må tages i betragtning for at 
fremme kompostproduktion og udnyttelse af alle affaldsstrømme; påpeger, at 
bionedbrydeligt affald omfatter ikke kun biologisk affald, men også slam fra 
rensningsanlæg og den del af husholdningsaffaldet, der er gæringsdygtig (snavset eller 
usorteret papir og pap, visse tekstiler osv.);

17. understreger, at særskilt indsamling af bioaffald eller andre systemer til håndtering af 
bioaffald, der kan optimere ressourcegenvindingen, bør indarbejdes i en EU-ramme, og 
opfordrer medlemsstaterne til at indføre særskilte indsamlingsordninger for bioaffald; 
mener, at økonomiske incitamenter er nødvendige for at udvide denne særskilte 
indsamling og andre systemer til håndtering af bioaffald, der kan optimere 
ressourcegenvindingen;
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18. bemærker, at en fremtidig EU-ramme vil give juridisk vejledning og klarhed for mange 
medlemsstater og vil opfordre dem til at foretage investeringer inden for 
bioaffaldsforvaltning;

19. opfordrer Kommissionen til yderligere at engagere sig i forskning i metoder til behandling 
af bioaffald for bedre at kunne sætte tal på nyttevirkningen for jorden såvel som 
energiudnyttelse og miljøbelastning.
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