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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om den fastställda avfallshierarkin i ramdirektivet om avfall
enligt vilken deponering anses vara det sämsta alternativet. Parlamentet betonar att 
bioavfall först måste minskas och sedan samlas in separat och återvinnas, i synnerhet 
genom energiåtervinning, i den mån det är möjligt, och genom kompostering.

2. Europaparlamentet konstaterar att bioavfall utgör en betydande del av allt avfall (även i 
tätortsområden) och att det idag finns en enorm outnyttjad potential i många 
medlemsstater att använda bioavfall som kompost genom att samla in det separat, men 
också att utvinna energi och material från avfall i allmänhet, i syfte att styra bort avfall 
från deponering.

3. Europaparlamentet framhåller att återanvänt bioavfall i form av kompost kan spela en 
viktig roll i kampen mot klimatförändringar, markförstöring och markerosion. 
Medlemsstaterna uppmanas att beakta kompostering i sin nationella lagstiftning samt
utbyta bästa metoder. Parlamentet betonar att förbättrad hantering av bioavfall samt 
harmoniserade kvalitetsnormer för kompost krävs för att uppmuntra utvecklingen av en 
europeisk kompostmarknad.

4. Europaparlamentet betonar att bioavfall i större utsträckning måste styras bort från 
deponering, och konstaterar i detta sammanhang att bioavfall kan bidra till EU:s mål om 
minst 20 procent förnybar energi senast år 2020 och också till målet i EU:s direktiv om 
drivmedelskvalitet. Parlamentet påminner om att direktivet om förnybara energikällor 
stöder användningen av alla typer av biomassa, inklusive bioavfall för energiändamål, 
som förnybara energikällor, och att biobränslen från avfall räknas dubbelt vid 
uppfyllandet av målet om 10 procent förnybar energi inom transportsektorn.
Medlemsstaterna uppmanas därför att, som en del av en integrerad politik som går ut på 
att tillämpa avfallshierarkin, beakta energiutvinning från biologiskt nedbrytbara 
avfallsdelar i sin nationella lagstiftning samt att utbyta idéer om bästa metoder.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge en översikt av hur energi från 
bioavfall, inklusive rötning för produktion av biogas och avancerade biobränslen, kan 
bidra till att utnyttja potentialen hos befintliga biomassaresurser, med hänsyn tagen till de 
egna specifika geografiska förhållandena och klimatförhållandena.

6. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att genom media- och 
utbildningskampanjer få allmänheten att bli mer medveten om, samt i högre grad 
acceptera, separat insamling och återvinning av bioavfall samt energiutvinning från 
bioavfall.

7. Europaparlamentet erkänner behovet av att medlemsstaterna skapar en konsekvent och 
stabil rättslig ram som stöder byggandet av anläggningar för kompostering och 
energiutvinning från (bio)avfall.
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8. Europaparlamentet betonar att arbetet med att uppnå målen på olika nivåer (bekämpa
klimatförändringar, markförstöring och markerosion samt uppnå mål om förnybar energi) 
utan tvekan underlättas genom en kombination av kompostering och jäsning av selektivt 
insamlat material, där detta är möjligt, och att detta därför bör uppmuntras.

9. Europaparlamentet understryker att flera medlemsstater redan har viss infrastruktur, men 
att det krävs finansiella incitament för att skapa och inrätta potentiella marknader för 
kompost, rötrester, bioenergi och biobränsle från bioavfall.

10. Europaparlamentet uppmuntrar regionala och lokala myndigheter att använda sig av 
befintliga decentraliserade fjärrvärme- och kylanläggningar och att använda 
strukturfondsmedel för att finansiera anläggningar för energiutvinning genom 
avfallsförbränning, kompostering och energiutvinning från bioavfall, så att mer avfall kan 
styras bort från deponering. Samtidigt är det nödvändigt att följa normerna i direktivet om 
förbränning av avfall.

11. Europaparlamentet ser kvarnar för livsmedelsavfall kopplade till offentliga 
avloppsvattensystem som ett alternativ för att styra bort bioavfall från deponering och 
producera biogas från bioavfall.

12. Europaparlamentet konstaterar att anläggningar för energiutvinning genom 
avfallsförbränning och andra anläggningar för energiutvinning från bioavfall har tillgång 
till elnät och gasledningar på samma villkor som andra förnybara energikällor.

13. Europaparlamentet understryker att det miljömässigt sett är fördelaktigt att producera 
transportbränslen från bioavfall. Parlamentet efterlyser därför att biobränslen från 
bioavfall räknas med vid uppfyllandet av återvinningsmål. Parlamentet efterlyser att 
definitionen av bioavfall i ramdirektivet för avfall anpassas till den i direktivet om 
förnybara energikällor.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att hålla alla tekniska alternativ öppna för 
hanteringen av bioavfall så att innovation och skapande av arbetstillfällen inom området 
uppmuntras.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin konsekvensbedömning utarbeta ett 
förbättrat system för hantering av bioavfall när det gäller återvinning av separat insamlat 
bioavfall, användning av kompostering för jordbruksändamål och ekologiska ändamål, 
alternativ för mekanisk/biologisk behandling, och användning av bioavfall som en källa 
för att framställa energi. Denna konsekvensbedömning bör man använda som grund för att 
utarbeta en ny rättslig ram inom EU för biologiskt nedbrytbart avfall.

16. Europaparlamentet understryker att allt biologiskt nedbrytbart avfall bör beaktas i syfte att 
främja kompostframställning och utnyttjande av alla avfallsströmmar. Parlamentet 
påpekar att biologiskt nedbrytbart avfall inte bara omfattar bioavfall utan även 
avloppsslam och jäsbart hushållsavfall (smutsigt eller osorterat papper, smutsiga eller 
osorterade kartonger, vissa textilier osv.).

17. Europaparlamentet betonar att separat insamling av bioavfall eller andra system för 
hantering av bioavfall som maximerar resursåtervinningen bör införlivas i en EU-ram och 
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uppmanar medlemsstaterna att överväga införandet av system för separat insamling av 
bioavfall. Parlamentet anser att det krävs finansiella incitament för att utöka den separata 
insamlingen och andra system för hantering av bioavfall som maximerar 
resursåtervinningen.

18. Europaparlamentet konstaterar att många medlemsstater skulle få juridisk vägledning och 
klarhet genom en framtida EU-ram, samt uppmuntras till att investera i hantering av 
bioavfall.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra ytterligare forskning om 
metoder för behandling av bioavfall, för att bättre kvantifiera de markrelaterade 
fördelarna, energiåtervinningen och konsekvenserna för miljön.
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