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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert aan de in de afvalkaderrichtlijn aangegeven gevestigde afvalhiërarchie, waarin 
storten als de slechtste optie wordt beschouwd; benadrukt dat bioafval eerst moet worden 
verminderd en vervolgens gescheiden moet worden ingezameld en gerecycled, met name 
door energieterugwinning waar mogelijk en door compostering;

2. stelt vast dat bioafval een aanzienlijk aandeel van het stedelijk afval uitmaakt (ook in 
stedelijke gebieden) en dat er momenteel in veel lidstaten een enorm onbenut potentieel 
bestaat om bioafval als compost te gebruiken door het gescheiden in te zamelen, maar ook 
om energie en materiaal terug te winnen uit afval in het algemeen, teneinde het afval niet 
te storten;

3. benadrukt de rol die hergebruikt bioafval in de vorm van compost kan spelen in de strijd 
tegen bodemverarming en -erosie als gevolg van klimaatopwarming; verzoekt de lidstaten 
compostering van afval in overweging te nemen in hun nationale wetgeving en dringt erop 
aan dat zij beste praktijken uitwisselen; benadrukt dat een verbeterd bioafvalbeheer en 
geharmoniseerde kwaliteitsnormen voor compost noodzakelijk zijn om de ontwikkeling 
van een Europese markt voor compost aan te moedigen;

4. benadrukt dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van storten van bioafval; 
merkt in dit verband op dat bioafval kan bijdragen tot de verwezenlijking van het EU-
streefcijfer van minimum 20% hernieuwbare energie tegen 2020 en ook van het 
streefcijfer van de EU-richtlijn betreffende brandstofkwaliteit; herinnert eraan dat de 
richtlijn betreffende hernieuwbare energiebronnen een lans breekt voor het gebruik van 
alle soorten biomassa als hernieuwbare energiebron, inclusief bioafval voor 
energiedoeleinden, en dat biobrandstoffen uit afval dubbel tellen voor het streefcijfer van 
10 % hernieuwbare energie in het vervoer; verzoekt de lidstaten daarom 
energieterugwinning uit het biologisch afbreekbare deel van afval in overweging te nemen 
in hun nationale wetgeving als onderdeel van een geïntegreerd afvalhiërarchiebeleid en 
dringt erop aan dat zij ideeën voor beste praktijken uitwisselen;

5. verzoekt de lidstaten aan te geven hoe energie uit bioafval, met inbegrip van anaerobe 
vergisting voor de productie van biogas en geavanceerde biobrandstoffen, het potentieel 
van bestaande biomassahulpbronnen kan helpen benutten, rekening houdend met hun 
specifieke geografische en klimatologische omstandigheden;

6. wijst erop dat het belangrijk is om gescheiden inzameling en recycling van bioafval en 
energieterugwinning uit bioafval beter bekend te maken en meer ingang te doen vinden bij 
het grote publiek, namelijk door media- en voorlichtingscampagnes;

7. erkent dat de lidstaten een samenhangend en stabiel wetgevingskader moeten instellen dat 
de bouw van faciliteiten voor compostering en energieterugwinning uit (bio)afval 
ondersteunt;
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8. benadrukt dat, met het oog op het bereiken van de doelstellingen op verschillende niveaus 
(strijd tegen klimaatopwarming, bodemverarming, bodemerosie, behalen van 
doelstellingen inzake hernieuwbare energie), een combinatie van compostering en 
vergisting van selectief ingezameld bioafval, indien haalbaar, zonder enige twijfel 
meerwaarde biedt en gestimuleerd dient te worden;

9. onderstreept dat er in veel lidstaten reeds een zekere mate van infrastructuur voorhanden 
is, maar dat er financiële stimulansen nodig zijn om de potentiële markten voor compost 
en digestaat, bio-energie en biobrandstof uit bioafval tot stand te brengen;

10. moedigt, rekening houdend met het feit dat de richtlijn afvalverbranding moet worden 
nageleefd, de regionale en lokale overheden ertoe aan de bestaande gedecentraliseerde 
voorzieningen voor stadsverwarming of -koeling te benutten en de structuurfondsen te 
gebruiken voor de financiering van voorzieningen voor energiewinning uit afval, 
compostering van en energieterugwinning uit bioafval, zodat zij minder afval hoeven te 
storten;

11. is van mening dat vermalers van voedselresten gekoppeld aan openbare rioleringsstelsels 
een optie kunnen zijn om bioafval niet te storten en biogas uit bioafval te produceren;

12. merkt op dat installaties voor energiewinning uit afval en andere voorzieningen voor 
energieterugwinning uit bioafval onder dezelfde voorwaarden toegang krijgen tot het 
elektriciteitsnet en gasleidingen als andere bronnen van hernieuwbare energie;

13. benadrukt dat de productie van transportbrandstoffen uit bioafval voordelig is voor het 
milieu; vraagt daarom dat biobrandstoffen uit bioafval worden meegeteld voor de 
recyclingdoelstellingen; vraagt dat de definitie van bioafval in de kaderrichtlijn 
afvalstoffen wordt afgestemd op die in de richtlijn hernieuwbare energie;

14. benadrukt dat het belangrijk is alle technologische opties voor het beheer van bioafval 
open te houden om innovatie en het scheppen van banen in deze branche aan te 
moedigen;

15. vraagt de Commissie in haar effectbeoordeling een beter systeem voor het beheer van 
bioafval uit te werken op het vlak van de recycling van gescheiden ingezameld bioafval, 
het gebruik van compostering ten behoeve van landbouw en milieu, de opties voor 
mechanische en biologische behandeling en het gebruik van bioafval als bron voor 
energieopwekking; vindt dat deze effectbeoordeling moet worden gebruikt als basis voor 
de opstelling van een nieuw wetgevingskader van de Europese Unie inzake biologisch 
afbreekbaar afval;

16. benadrukt dat alle soorten biologisch afbreekbaar afval in aanmerking moeten worden 
genomen om compostproductie en terugwinning uit alle afvalstromen te bevorderen; 
merkt op dat biologisch afbreekbaar afval niet alleen bioafval omvat , maar ook 
zuiveringsslib en het vergistbare deel van huishoudelijk afval (bevuild of niet-gesorteerd 
papier en karton, bepaalde soorten textiel enz.);

17. benadrukt dat gescheiden inzameling van bioafval of andere systemen voor het beheer 
van bioafval waarmee zoveel mogelijk bronnen worden teruggewonnen, deel moet 
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uitmaken van een EU-kader en vraagt de lidstaten dat zij de instelling van systemen voor 
gescheiden inzameling van bioafval overwegen; meent dat financiële stimulansen vereist 
zijn voor het uitbouwen van deze gescheiden inzameling van bioafval en andere systemen 
voor het beheer van bioafval waarmee zoveel mogelijk bronnen worden teruggewonnen; 

18. merkt op dat een toekomstig EU- kader voor veel lidstaten juridisch houvast zou bieden 
en duidelijkheid zou scheppen, en hen zou aanmoedigen om in het beheer van bioafval te 
investeren;

19. verzoekt de Commissie verder onderzoek te laten verrichten naar methoden voor de 
behandeling van bioafval teneinde de voordelen voor de bodem en het effect op de 
energieterugwinning en het milieu te kwantificeren.
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