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1. Mellan början av parlamentets sjätte valperiod (2004) och slutet av 2010 har utskottet för 
framställningar behandlat 114 framställningar om frågor som rör avfallshantering. Under 
samma period genomförde utskottet fyra undersökningsuppdrag för att bilda sig en egen 
uppfattning om situationerna i a) Fos-sur-Mer (Frankrike), där myndigheterna höll på att 
bygga en förbränningsanläggning för att kunna stänga ner Europas äldsta och största 
deponi, b) Path Head (Storbritannien), där medborgarna var oroade över att en 
närliggande deponi med bristfällig säkerhet skulle kunna påverka deras hälsa negativt, c) 
Huelva (Spanien), där stora mängder avfall samlades som en biprodukt från en industriell 
process och slutligen d) Kampanien (Italien), en region som under många år har haft 
problem med hanteringen av hushållsavfall.

2. De flesta framställningarna handlar genomgående om miljöfrågor, och framställningar 
om avfall är en viktig undergrupp. Avfallshantering påverkar invånarna direkt överallt i 
EU. Därför utgör framställningarna ett bra tvärsnitt över medlemsstaterna. De behandlar 
främst den övergripande organisationen av hanteringen av hushållsavfall (42). Den näst 
viktigaste kategorin är inrättande av nya deponier eller förvaltning av befintliga deponier 
(37) och på tredje plats kommer uppförande eller drift av förbränningsanläggningar (17). 
Alla dessa ämnen hänger dock ofta samman och indelningen av framställningarna är 
följaktligen tvetydig. 

3. För att förbättra den allmänna avfallshanteringen kan de offentliga myndigheterna tvingas 
bygga ut befintliga deponier eller uppföra nya deponier på kort sikt. Likväl är 
uppförandet av förbränningsanläggningar en legitim metod för att bortskaffa avfall (och 
erhålla energi) men detta leder till protester från personer som bor i närheten av de 
planerade anläggningarna och därmed påverkas direkt av dem. 

4. Framställningarna om bortskaffande av giftigt avfall är färre (12). Denna fråga kan dock 
inte särskiljas helt och hållet från hanteringen av hushållsavfall eftersom uppdelningen 
mellan de två kategorierna inte alltid är helt perfekt, vilket kan leda till att deponierna 
förorenas.

5. Det verkar råda allmän konsensus på EU-nivå om att den bästa strategin för 
avfallshantering är att prioritera att minska mängden avfall i allmänhet och i synnerhet 
den sorts avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas. Syftet är att vända 
avfallshierarkin från bortskaffande till förebyggande, återanvändning, återvinning och 
användning avfall för energiproduktion. Strategin föreskrivs i ramdirektivet om avfall1

som förstärker och moderniserar sin föregångare från 20062. Tidsfristen för införlivande 
av direktivet om avfall gick ut i december 2010. Det är därför mycket oroväckande att 
endast sex medlemsstater har respekterat den, och kommissionen vidtar aktiva åtgärder 
för att se till att de återstående länderna införlivar direktivet omgående.

6. Två direktiv handlar om metoder för avfallshantering: direktivet om deponering av avfall3

och direktivet om förbränning av avfall4. Ytterligare åtta direktiv handlar om olika 

                                               
1 2008/98/EG.
2 2006/12/EG.
3 1999/31/EG.
4 2000/76/EG.
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avfallsflöden: avloppsslam1, batterier och ackumulatorer2, förpackningar och 
förpackningsavfall3, avfall från gruvdrift4, uttjänta fordon5, elektriska och elektroniska 
produkter6, PCB och PCT7 och avfall från elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE)8.

7. Slutligen är den komplexa uppsättningen direktiv om miljökonsekvensbedömningar och 
offentliga samråd viktig vid behandlingarna av framställningar om avfall. Direktiven 
handlar om: bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt9, 
bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan10, allmänhetens tillgång till 
miljöinformation11 och åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa 
planer och program avseende miljön12. Mot bakgrund av syftet med detta betänkande och 
innehållet i framställningarna kommer analysen i första hand att handla om ramdirektivet 
om avfall, direktivet om deponering av avfall, direktivet om förbränning av avfall och de 
olika direktiven om miljökonsekvensbedömningar och offentliga samråd.

Allmän avfallshantering:

8. Det viktigaste målet i ramdirektivet om avfall är medlemsstaternas skyldighet ”att hantera 
avfall på ett sådant sätt att det inte har en negativ inverkan på miljön och människors 
hälsa, uppmuntran att tillämpa avfallshierarkin och principen att förorenaren ska betala”.

9. Enligt den senaste informationen från Eurostat (2009) producerar varje person i 
genomsnitt 513 kg hushållsavfall per år. Det verkar finnas ett samband mellan välstånd 
och producerad mängd avfall, även om det inte alltid stämmer. När det gäller deponering 
är medeltalet i EU 38 procent. De rika länderna är helt klart längst ner på skalan (0–
5 procent för BE, DK, DE, NL, AT och SE), samtidigt som framför allt de nya 
medlemsstaterna och vissa av Medelhavsländerna alltjämt i mycket stor utsträckning 
använder sig av deponering, och Bulgarien till 100 procent! De länder som har en låg 
andel deponering har höga medeltal för återvinning (EU=24 procent) och förbränning 
(EU=20 procent) med Tyskland i toppen när det gäller återvinning med 48 procent och 
Sverige när det gäller förbränning med 49 procent. 

10. Kommissionen bekräftar detta: ”När det gäller genomförande och efterlevnad förväntas 
de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna att bestå, om inte ytterligare åtgärder vidtas 
på EU-nivå för att stödja medlemsstaterna och garantera likvärdiga villkor [...] Att EU:s 
mål för insamling, materialåtervinning och bortstyrning från deponering uppfylls kommer 

                                               
1 75/439/EEG.
2 2006/66/EG.
3 94/62/EG.
4 2006/21/EG.
5 2000/53/EG.
6 2002/96/EG.
7 96/59/EG.
8 2002/95/EG.
9 85/337/EEG.
10 2001/42/EG.
11 2003/4/EG.
12 2003/35/EG.
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att prioriteras även framöver och vissa medlemsstater måste göra stora ansträngningar för 
att uppnå EU-målen.”1

11. Detta återspeglas även i framställningarna genom att de flesta framställningarna om den 
allmänna organisationen av avfallshanteringen kommer från Italien, Grekland, Spanien 
och Bulgarien. Medborgarna är oroade över att deras hälsa kan påverkas negativt av 
skräp som inte plockas upp från gatorna, stank från deponier, föroreningar av grundvatten 
och luft till följd av felaktig tillfällig förvaring eller slutförvaring av avfall, olaglig 
hantering av industriavfall etc.

12. Det anses att de offentliga myndigheterna inte har kontroll över situationen, att 
medborgarna inte alltid är beredda att göra de ansträngningar som krävs för att bidra till 
lösningar, att förtroendeförhållandet är skadat och att det sker en negativ utveckling mot 
öppen konflikt och handlingsförlamning. ”Situationen [är] särskilt svår till följd av många 
faktorer: det relativt höga befolkningsantalet i regionen (åtskilliga miljoner i ett litet 
område), låg medvetenhet hos allmänheten när det gäller avfallshantering och därmed 
problem med att få allmänheten att acceptera föreslagna lösningar, förseningar i planer på 
medellång och lång sikt osv. Kommissionen har försökt att förbättra situationen och med 
både rättsliga åtgärder och ekonomiskt stöd försökt att främja lämpliga sätt att hantera 
fast avfall ...”.2

13. Föredraganden anser att det krävs aktivt deltagande från det civila samhället, ökat 
deltagande från berörda parter och ökad medvetenhet bland allmänheten för att uppfylla 
de bindande målen för återvinning och förebyggande. I alla rapporter om 
undersökningsuppdrag från utskottet för framställningar tar man dock upp den bristfälliga 
eller obefintliga kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, som också 
framgår av medborgarnas våldsamma demonstrationer som pressen rapporterar om.

Deponier

14. Samtidigt som det övergripande syftet är att undanröja behovet av deponier inom en nära 
förestående framtid finns det en tradition och i vissa fall enligt de berörda myndigheterna 
ett brådskande kortsiktigt behov av att bygga ut befintliga deponier eller att inrätta nya till 
följd av krissituationer. I direktivet om avfall fastställs parametrar för beviljande av 
driftstillstånd och för gemensamma övervakningsförfaranden under driftsfasen och 
efterbehandlingsfasen. De deponier som stängdes innan direktivet införlivades omfattas 
inte av bestämmelserna i det. 

15. De kriterier som tas upp i direktivet handlar om lokalisering, vattenkontroll och 
lakvattenhantering, skydd av mark och vatten, gaskontroll, olägenheter och risker, 
stabilitet samt avspärrning. Utskottet för framställningar har mottagit ett flertal
framställningar – framför allt en som ledde till ett undersökningsuppdrag i Path Head 
(Storbritannien) – om deponier som är belägna på endast 100 meters avstånd från de 
närmaste husen och invånare som utsätts för skadliga lukter, ökade luftföroreningar och 
skadedjursinvasion i närheten av sina hem. Likväl omfattas fastställandet av tydliga krav 

                                               
1 KOM(2011)0013.
2 CM814289.doc.
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för att garantera skydd av människors hälsa och av miljön av subsidiaritetsprincipen, som 
föreskrivs i fördragen.

16. Framställningarna om deponier handlar ofta om risk för förorening av grundvattnet, 
främst på grund av att äldre deponier inte har ett skyddande lager som förhindrar att 
vätska läcker ut i grundvattnet eller att lagren ser trasiga ut, vilket föranleder misstankar 
om läckor.

17. Uppförandet av nya deponier ifrågasätts ofta på grund av deponiernas planerade 
placering. Framställarna anser att de inkräktar på miljöskyddsområden eller kulturella 
skyddsområden eller att de ligger på geologiskt instabil mark och alltför nära 
grundvatten- och dricksvattenresurser. Ibland är det svårt att fastställa om det finns 
sakliga skäl till denna oro. Den kan också utnyttjas inom ramen för protestkampanjer mot 
offentliga myndigheters planerade placeringar av deponier.

18. Medborgarna ger ofta uttryck för sin oro under det offentliga samrådsförfarandet och 
miljökonsekvensbedömningen. Enligt direktivet om deponering av avfall måste de 
nationella myndigheterna utfärda tillstånd för drift av en anläggning. En 
miljökonsekvensbedömning måste genomföras om deponin ”kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan”. Deponier omfattas av bilaga II i direktivet, och därmed av de 
gränsvärden som fastställs av medlemsstaterna. Om tillstånden är förenliga med de 
parametrar som föreskrivs i direktivet och om en miljökonsekvensbedömning har 
genomförts har inte kommissionen befogenhet att blanda sig i de nationella 
myndigheternas beslut.

19. Det är svårt för medborgarna att förstå att EU inte kan ingripa förrän hela förfarandet har 
avslutats och tillståndet har beviljats. Man anser att EU enbart kan agera ”när skadan 
redan är skedd”. Rättsliga förfaranden kan dock inte inledas förrän ett projekt har 
godkänts av medlemsstaterna.

Förbränningsanläggningar

20. Tillstånd för förbränningsanläggningar möter ungefär samma motstånd som deponier. 
Man är framför allt orolig för luftföroreningar samt för negativa konsekvenser för 
folkhälsan och/eller miljöskyddsområden. 

21. Det bör erkännas att nyare teknik har medfört att utsläppen från 
förbränningsanläggningarna har minskat avsevärt. I vissa medlemsstater – framför allt de 
länder som har höga nivåer av avfallsförbränning – verkar lokalbefolkningen vara mer 
tolerant, kanske för att de känner till att förbränningsanläggningarna producerar värme 
och energi.

22. Samma principer tillämpas: tillstånd för uppförande enligt direktivet om förbränning av 
avfall och miljökonsekvensbedömningen, vilket faller under de nationella 
myndigheternas ansvarsområde.

23. De offentliga myndigheterna väljer ofta områden som redan är hårt drabbade av 
luftföroreningar för uppförande av förbränningsanläggningar, mot bakgrund av 
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resonemanget att ”skadan är redan skedd så mer föroreningar gör inte någon skillnad”. 
Vanligtvis undersöker man inte alternativa metoder för att bortskaffa avfall och producera 
energi genom metanisering.

Rapport från kommissionen om den temainriktade strategin för förebyggande och 
materialåtervinning av avfall1

24. Kommissionen offentliggjorde sin rapport i januari 2011 för att övervaka arbetet med att 
uppnå målen i det första dokumentet om avfallsstrategin2 och för att bidra till 
utvärderingen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet3. 

25. Sedan 2005 har kommissionen förstärkt stödet – som omfattar 4,1 miljarder euro 2005–
2006 – för att förbättra genomförandet och efterlevnaden av EU:s lagstiftning om 
avfallshantering på nationell nivå. Likväl utgjorde de överträdelseärenden som rörde 
avfall 20 procent av alla miljöbrott i slutet av 2009.

26. En viktig del i kommissionens strategi är idén om ett livscykeltänkande, dvs. att man 
undersöker en produkt från utvinning av resurser till det slutliga bortskaffandet av den. I 
avfallshierarkin är förebyggande av avfall det bästa alternativet, följt av återanvändning, 
materialåtervinning och energiåtervinning medan bortskaffande är den sista utvägen. 
Lagstiftningen har förenklats: till exempel har direktivet om farligt avfall och direktivet 
om spilloljor införlivats i ramdirektivet om avfall och kraven för nationella 
avfallshanteringsplaner har harmoniserats.

27. Avfallspolitiken på EU-nivå håller på att vidareutvecklas. Genom ramdirektivet om avfall 
infördes ett mål på att 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas senast 2020. 
Hanteringen av biologiskt avfall i EU är ännu inte optimal4. Man kommer att genomföra 
en undersökning om möjligheten att fastställa mål för insamling av biologiskt avfall 
och/eller återvinning. En viktig faktor, som ofta förbises, är att återvinningsindustrin har 
potential att skapa upp till en halv miljon arbetstillfällen!

28. I rapporten drar man slutsatsen att det trots vissa positiva tendenser fortfarande finns stort 
utrymme för förbättringar. För det första bör man koncentrera sig på korrekt 
genomförande och efterlevnad av EU:s befintliga miljölagstiftning. Det är mycket viktigt 
att upphäva de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna för att garantera likvärdiga 
villkor. Kommissionen föreslår stödjande åtgärder men förväntar sig att de medlemsstater 
som ligger efter gör betydande ansträngningar. Detta kommer inte att vara möjligt utan 
ett omfattande deltagande av det civila samhället och berörda parter samt ökad 
medvetenhet bland allmänheten.

29. Vid utarbetandet av kommissionens meddelande om genomförande av EU:s 
miljölagstiftning och miljöpolitik, som ska offentliggöras under andra halvåret 2011, 
kommer tyngdpunkten troligtvis att ligga på vikten av styrelseformer och ett förstärkt 

                                               
1 KOM(2011)0013.
2 KOM(2005)0666.
3 Beslut nr 1600/2002/EG.
4 KOM(2010)0235.
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genomförande av EU:s miljölagstiftning. Kommissionen anser att den kan bidra till att 
underlätta utbytet av erfarenheter och god praxis mellan de olika aktörerna. Domare har 
inrättat ett nätverk för samarbete. Andra, som lagstiftare på lägre nivå än den nationella, 
aktörer som har inspektions- och tillsynsuppgifter eller aktörer som deltar i 
investeringsbeslut, kan gynnas av detta.

Genomförandeorgan för avfall

30. Som en del av åtgärdspaketet för att förbättra genomförandet av EU:s avfallslagstiftning 
beställde kommissionen en genomförbarhetsstudie1 för att undersöka fördelarna med och 
kostnaderna för att inrätta ett organ som stöder medlemsstaterna i deras insatser för att 
tillämpa EU:s avfallslagstiftning.

31. Följande problem lyftes fram:
• Många medlemsstater har inte tillräcklig kapacitet för inspektioner, kontroller och 

andra åtgärder för att se till att avfallslagstiftningen efterlevs.
• Organisatoriska problem, som bristfällig samordning mellan olika nationella, regionala 

och lokala organ med ansvar för avfallshantering, medför att man inte kan se till att 
lagstiftningen efterlevs.

• I vissa medlemsstater anses genomförandet av EU:s avfallslagstiftning ha låg prioritet, 
vilket leder till otillräckliga anslag av resurser för kontroll av efterlevnad.

• Ett annat problem är bristen på teknisk kapacitet för att utarbeta 
avfallshanteringsplaner och avfallshanteringsprogram.

32. Resultaten av studien är följande: en mycket hög grad av överträdelser, olaglig dumpning 
av avfall och avfallstransport, många klagomål från medborgarna, överträdelseärenden 
som hänskjuts till EU-domstolen och ett bristfälligt skydd för folkhälsan och miljön, 
vilket är ett övergripande mål i EU:s avfallslagstiftning.

33. I dagsläget finns det inte befogenheter och resurser för att ta itu med de underliggande 
problemen på EU-nivå. Ett antal konkreta åtgärder föreslås för att komma till rätta med 
avfallskrisen i EU, nämligen
• inspektioner, kontroller och åtgärder på plats för att se till att lagstiftningen efterlevs,
• bättre informationsutbyte, uppgiftsinsamling och vägledning,
• direkt utbildning och utbildning av utbildare för medlemsstaternas tjänstemän inom 

avfallssektorn och
• inrättande av ett framstående kompetenscentrum.

34. De institutionella alternativ som rekommenderas är en förstärkning av resurser inom 
kommissionen (GD Miljö), Europeiska miljöbyrån och Eurostat. På medellång sikt 
föreslås att man inrättar ett EU-organ för avfallshantering.

Preliminära slutsatser

                                               
1 Genomförbarhetsstudie angående inrättandet av ett genomförandeorgan för avfall, omarbetad slutlig rapport, 
7 december 2009.
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35. Medlemsstaterna har – på nationell, regional och lokal nivå – huvudansvaret för 
genomförandet av EU-lagstiftningen. EU hålls ofta ansvarigt av medborgarna men 
unionen har inte de resurser som krävs för att kontrollera att de lagar den antar efterlevs. 
Detta leder till ett ifrågasättande av trovärdigheten hos institutionerna och hos ”EU” i 
allmänhet. Det verkar dock som att medlemsstaterna är tillfreds och fäster alltför liten 
vikt vid en fråga som är mycket viktig för medborgarna. Avfall är inte ett attraktivt ämne 
inom politiken.

36. Det krävs omfattande investeringar för att uppgradera infrastrukturen för 
avfallshantering. Ingenting kommer att hända om inte mer resurser avsätts till 
avfallshantering. Man bör överväga att öronmärka en del av Sammanhållningsfonden 
eller annan direkt finansiering från till exempel Europeiska investeringsbanken.

37. Projekt som beviljas EU-medel bör omfattas av stränga krav på efterlevnad av EU:s 
lagstiftning och villkor, som avfallshierarkin och återvinningsmål. Man bör noggrant 
övervaka standarderna för kontroll av efterlevnad och se över utgiftssystemen.

38. I ramdirektivet om avfall föreskrivs ett omfattande miljöskydd. Aktuell statistik från 
Eurostat och många medlemsstaters underlåtenhet att respektera tidsfristen för 
införlivandet av ramdirektivet om avfall visar att genomförandet av avfallslagstiftningen 
är en stor utmaning för medlemsstaterna.

39. Inspektionskapaciteten och kapaciteten att kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen 
måste förstärkas på EU-nivå. Kommissionen bör ges de resurser som den behöver för att 
effektivt kunna fungera som fördragets väktare. Inom området avfallshantering är det 
särskilt viktigt att kommissionen koncentrerar sig på mer systemiska/strukturella brister i 
genomförandet, som avsaknaden av adekvata nätverk för avfallshanteringsanläggningar, 
det överdrivna beroendet av deponering eller den låga nivån av återvinning. 
Europeiska miljöbyrån kan också spela en viktig roll, till exempel genom att bedöma 
huruvida medlemsstaternas avfallshanteringsplaner är förenliga med EU-lagstiftningen.

40. Dialogen med de berörda invånarna måste förbättras, medborgarna måste få tillgång till 
information och det måste finnas effektiva mekanismer för administrativ och rättslig 
prövning. Framställarna bör uppmuntras att fullt ut utnyttja dessa mekanismer, som kan 
vara mer effektiva och fördelaktiga än åtgärder på EU-nivå, framför allt när det gäller 
enskilda anläggningar.

41. Genom närmare samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och utskottet för 
framställningar kan man uppnå bättre resultat. De nationella myndigheterna har ett 
utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller beslut om lokalisering av 
avfallshanteringsanläggningar. Om framställarnas oro är befogad kan en dialog leda till 
effektiva korrigeringsåtgärder i alla berörda parters intresse och utan omotiverade 
dröjsmål. 


