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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de frågor som tagits upp av personer som inlämnat framställningar om 
tillämpningen av direktivet om avfallshantering, och andra liknande direktiv, i EU:s 
medlemsstater
(2011/2038(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den rätt att inge framställningar som fastställs i artikel 227 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de framställningar som mottagits och återges i bilagan,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG1 av den 
19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv,

– med beaktande av rådets direktiv 1999/31/EG2 av den 26 april 1999 om deponering av 
avfall,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG3 av den 
4 december 2000 om förbränning av avfall,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG4 av den 
27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG5 av den 
28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av 
rådets direktiv 90/313/EEG,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG6 av den 
26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och 
program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och 
rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG,

– med beaktande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen av 
den 25 juni 1998),

– med beaktande av expertundersökningen ”Avfallshantering i Europa: de största problemen 
och bästa metoderna” från juli 2011,

– med beaktande av artikel 202.2 i arbetsordningen,

                                               
1 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 4.
3 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.
4 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
5 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
6 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A7-…/2011), och av 
följande skäl:

A. Under perioden 2004–2010 förklarade utskottet för framställningar 114 av de mottagna 
framställningarna om påstådda brott mot denna rättsliga ram för tillåtliga.
Framställningarna kom från följande medlemsstater: Italien, Grekland, Frankrike, 
Spanien, Irland (fler än 10 framställningar), Bulgarien, Storbritannien, Polen, Rumänien, 
Tyskland (3–10 framställningar), Österrike, Ungern, Litauen, Malta, Portugal och 
Slovakien (1 framställning var).

B. Utskottet för framställningar har utarbetat fem betänkanden om undersökningsuppdrag i 
anknytning till framställningar om avfall till Irland1, Fos-sur-Mer (Frankrike)2, 
avfallsdeponin i Path Head (Storbritannien)3, Kampanien (Italien)4 och Huelva (Spanien)5.

C. Miljöfrågor är genomgående det vanligaste ämnet i de framställningar som mottas, och 
framställningar om avfall är en betydande undergrupp. Avfallsproblem har en väldigt 
direkt inverkan på medborgare i hela EU, framför allt när det gäller tillståndsförfarande 
för nya avfallshanteringsanläggningar och driften av befintliga sådana, men också när det 
gäller problemen med den övergripande avfallshanteringen.

D. En stor majoritet av framställningarna om avfall rör avfallshanteringsanläggningar, och 
omkring 40 procent rör tillståndsförfarande för nya anläggningar som planeras, medan 
40 procent rör driften av befintliga anläggningar, varav 75 procent rör deponier och 
25 procent förbränningsanläggningar. Resterande framställningar rör problem med den 
övergripande avfallshanteringen.

E. De senaste siffrorna från Eurostat (2009) visar att EU-medborgarna i genomsnitt 
producerar 513 kg avfall per år. Många av de nya medlemsstaterna ligger en bra bit under 
genomsnittet, och de mest industrialiserade länderna producerar allra mest.

F. I de länder som producerar mest avfall förekommer återvinning och kompostering av 
avfall samt avfallsbränning i energiutvinningssyfte också mest, samtidigt som de helt eller 
nästan helt har gjort sig av med deponier. De medlemsstater som i genomsnitt producerar 
minst avfall hör däremot till dem som använder deponier mest, och både återvinning och 
avfallsbränning förekommer i mycket lägre grad.

G. I direktiv 2008/98/EG om avfall (ramdirektivet om avfall)6 fastställs regler som utformats 
för att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa 
effekterna av genereringen och hanteringen av avfall, minska resursanvändningens 
allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning, främja 
EU-medborgarnas hälsa och välmående och samtidigt skapa en miljömässigt hållbar 
avfallshanteringsmetod.

                                               
1 DT 682330.
2 DT 745784.
3 DT 778722.
4 DT 833560 + B7-0073/2011.
5 DT 820406.
6 2008/98/EG.
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H. För att en strategi för avfallshantering ska efterleva ramdirektivet om avfall måste den 
garantera att allt avfall samlas in och forslas till ett nätverk av lämpliga anläggningar för 
avfallsbehandling för utvinning och i slutändan bortskaffande. Detta måste även omfatta 
åtgärder för att minska produktionen av avfall vid källan.

I. Ramdirektivet om avfall skulle ha varit införlivat senast i december 2010. Trots det har 
endast sex medlemsstater införlivat direktivet, och kommissionen arbetar aktivt för att se 
till att resten av medlemsstaterna slutför införlivandet och omedelbart börjar genomföra 
direktivet.

J. Hushållsavfall bör hanteras i enlighet med avfallshierarkin, som bygger på förebyggande, 
minskning, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande, i 
enlighet med artikel 4 i ramdirektivet om avfall.

K. Ett resurseffektivt Europa är ett av huvudmålen i Europa 2020-strategin, och genom 
ramdirektivet om avfall infördes målet att 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas 
senast 2020 i alla medlemsstater.

L. Bristen på ekonomiska resurser och de ineffektiva administrativa förfarandena är två av 
huvudorsakerna till att man inte lyckats inrätta en avfallshanteringsplan i enlighet med 
ramdirektivet om avfall.

M. En viktig faktor som ofta förbises är att återvinningsindustrin kan ge upp till en halv 
miljon arbetstillfällen, eftersom vissa typer av avfall är en lönsam resurs som kan bidra till 
att förbättra den miljömässiga stabiliteten.

N. Hanteringen av bioavfall i EU befinner sig fortfarande i sitt inledningsskede och de 
befintliga lagstiftningsinstrumenten måste utvecklas och tekniker göras mer effektiva.

O. Det är nödvändigt att fortsätta att prioritera uppfyllandet av EU:s mål för insamling, 
materialåtervinning och bortstyrning från deponering.

P. Medlemsstaterna har – på nationell, regional och lokal nivå – huvudansvaret för 
genomförandet av EU-lagstiftningen, och EU hålls ansvarigt av medborgarna för att 
garantera genomförandet av avfallspolitiken, men har inte tillräckliga resurser för att 
kontrollera att lagstiftningen efterlevs.

Q. Genom framställningsförfarandet uttrycker medborgarna uppfattningen 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.

R. I en studie1 som nyligen genomfördes, för att kommissionen ville undersöka om det är 
genomförbart att inrätta ett EU-organ för avfallshantering, belystes det faktum att många 
medlemsstater inte har tillräcklig kapacitet för att utarbeta avfallshanteringsplaner eller för 

                                               
1 Genomförbarhetsstudie angående inrättandet av ett genomförandeorgan för avfall, omarbetad slutlig rapport, 
7 december 2009.
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inspektioner, kontroller och andra åtgärder i syfte att se till att avfallslagstiftningen 
efterlevs.

S. Studien visar också på en mycket hög grad av överträdelser, olaglig dumpning av avfall 
och avfallstransport, många klagomål från medborgarna, överträdelseärenden som 
hänskjutits till EU-domstolen och brister i det skydd för folkhälsan och miljön som är ett 
övergripande mål i EU:s avfallslagstiftning.

T. Befintliga förfaranden för övervakning och kontroll för att garantera att hushållsavfall inte 
förorenas av giftigt avfall är ibland bristfälliga eller obefintliga, vilket kan leda till att 
deponier och förbränningsanläggningar förorenas. Det måste betonas att bortskaffande av 
giftigt avfall genom förbränning i anläggningar som är avsedda för att bränna 
hushållsavfall är kategoriskt förbjudet.

U. En djupgående analys av framställningarna bekräftar att lagstiftningen för ett fungerande 
och miljövänligt system för avfallshantering i stort sett är färdig och att problemen 
huvudsakligen rör tillämpning och genomförande. 95 procent av framställningarna 
handlar om att styrande organ på lokal och regional nivå underlåter att följa lagstiftningen.

V. En av de faktorer som betraktas som avgörande för denna situation är bristen på 
medvetande, administrativ kapacitet och ekonomiska och andra resurser på lokal nivå.

W. Kommissionen har ökat 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.

X. Kostnaderna för en dålig avfallshantering är höga och det är väldigt dyrt att exportera 
överskjutande avfall från en region till en annan (i ett fall beräknades detta 
tillvägagångssätt ha orsakat merkostnader på 1,1 miljarder euro).

Y. Trots att genomförandet av avfallslagstiftning i EU är ett offentligt ansvar hanterar privata 
och multinationella företag 60 procent av hushållsavfallet och 75 procent av avfallet från 
företag, med en årsomsättning på 75 miljarder euro1.

Z. Inrättandet av nya deponier och förbränningsanläggningar faller inom ramen för punkt 9 i 
bilaga I till direktivet om miljökonsekvensbedömningen (MKB-direktivet)2 och kräver en 
miljökonsekvensbedömning inom ramen för artikel 4.1, eller åtminstone ett ”urval för 
miljöprövning” i enlighet med artikel 4.2, om deponin faller inom ramen för punkt 11 b i 
bilaga II.

AA. Tillstånd för deponier omfattas av bilaga II till MKB-direktivet om de ”kan antas leda 
till betydande miljöpåverkan” och är föremål för de gränsvärden som fastställs av 
medlemsstaterna.

                                               
1 FEAD ”Brysseldeklarationen”, 15 februari 2011.
2 85/337/EEG.



PR\871564SV.doc 7/16 PE467.312v01-00

SV

AB. I artikel 6.4 i MKB-direktivet fastställs följande: ”Den berörda allmänheten ska på ett 
tidigt stadium få reella möjligheter att delta i de beslutsprocesser på miljöområdet som 
avses i artikel 2.2 och ska för detta ändamål ha rätt att yttra sig när alla alternativ står 
öppna till den eller de ansvariga myndigheterna innan beslut fattas om ansökan om 
tillstånd.”

AC. I EU-direktiv och Århuskonventionen görs en särskild hänvisning till tillgång till 
information och offentlig delaktighet i beslutsfattande i miljöfrågor.

AD. I många framställningar uppges att tillståndsförfarandet för 
avfallshanteringsanläggningar inte är helt i linje med EU-lagstiftningen, i synnerhet vad 
gäller miljökonsekvensbedömning och offentligt samråd.

AE. Om tillstånden är förenliga med de parametrar som föreskrivs i direktivet och om en 
miljökonsekvensbedömning har genomförts har kommissionen inte befogenhet att 
blanda sig i de nationella myndigheternas beslut. Vissa medlemsstater har emellertid 
inte genomfört en noggrann miljökonsekvensbedömning innan man beviljat tillstånd att 
öppna eller bygga ut deponier eller bygga förbränningsanläggningar.

AF. Rättsliga förfaranden kan inte inledas förrän ett projekt har godkänts av 
medlemsstaterna. Det är svårt för medborgarna att förstå att EU inte kan ingripa förrän 
hela förfarandet har avslutats och tillståndet har beviljats.

AG. Medborgarna ger ofta uttryck för sin oro under det offentliga samrådsförfarandet och 
miljökonsekvensbedömningen.

AH. Den planerade placeringen av nya deponier ifrågasätts, eftersom framställarna anser att 
deponierna gör intrång på miljöskyddsområden eller kulturella skyddsområden, vilket 
framgår av framställningar som rör planen på att öppna en ny deponi i Vesuvius 
nationalpark.

AI. Medborgarna är oroade över att deras hälsa och välbefinnande kan påverkas negativt, 
vilket delvis förklarar vissa av faktorerna bakom protestkampanjer mot offentliga 
myndigheters planerade placeringar av förbränningsanläggningar och nya deponier.

AJ. I direktivet om deponering av 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 direktivet. De kriterier som tas upp i direktivet handlar om 
placering av deponier, vattenkontroll och lakvattenhantering, skydd av mark och vatten, 
gaskontroll, olägenheter och risker, stabilitet samt avspärrning.

AK. Utskottet för framställningar har mottagit ett flertal framställningar – varav en ledde till 
ett undersökningsuppdrag i Path Head (Storbritannien) – om deponier som är belägna på 
kort avstånd från de närmaste husen och där invånare utsätts för skadliga lukter, ökade 
luftföroreningar och skadedjursinvasion i närheten av sina hem. Eftersom tydligare 
kriterier för närheten av deponier till hem, skolor och sjukhus trots detta inte har 
fastställts i EU-lagstiftningen omfattas fastställandet av tydliga krav för att garantera 
skydd av människors hälsa och miljön av subsidiaritetsprincipen i fördragen.
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AL. Framställningar om deponier handlar ofta om risk för förorening av grundvattnet, 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, 
eller ligger på geologiskt instabil mark och alltför nära grundvatten- och 
dricksvattenresurser.

AM. Kommissionen rapporterar att det sedan 2001 har inletts 177 överträdelseförfaranden 
beträffande direktivet om deponering av avfall och att minst 619 illegala deponier över 
hela Europa har identifierats i en ny förteckning.

AN. Framställningar och klagomål som kommissionen mottagit vittnar om att det finns ett 
stort antal illegala deponier som drivs utan tillstånd, även om man, till följd av bristande 
övervakning, inte känner till det exakta antalet.

AO. Det bör påpekas att deponier ska betraktas som en sista utväg. Offentliga myndigheter i 
vissa medlemsstater som ligger efter i fråga om förebyggande av avfall, återvinning och 
återanvändning kan vara pressade att utvidga befintliga deponier – till och med sådana 
som inte uppfyller reglerna – eller öppna nya på kort sikt för att bortskaffa avfall.

AP. Användningen av förbränningsanläggningar, som står långt ned i avfallshierarkin, är 
väletablerad och accepterad av medborgarna i de länder som anses ha nått en hög 
efterlevnadsnivå av ramdirektivet om avfall och där energiåtervinning sker. Länder som 
hittills inte har börjat med avfallsförbränning kan följaktligen betrakta det som 
nödvändigt och fördelaktigt att göra det för att hantera avfallsanhopningar.

AQ. Detta får bara ske på villkor att strikt kontroll och respekt för tillämplig EU-lagstiftning 
iakttas, och med hänsyn till att det är lätt att förstå att sådana åtgärder sannolikt kommer 
att leda till kritik från personer som bor i närheten av de planerade anläggningarna och 
som oroar sig över följderna för hälsan.

AR. 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 den känner till att förbränningsanläggningarna producerar 
värme och energi, och för att informationen om anläggningarnas drift och funktion är 
öppen och lättillgänglig.

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

AT. De offentliga myndigheterna väljer ofta att uppföra förbränningsanläggningar i områden 
som redan är hårt drabbade av luftföroreningar. Kumulativa hälsoeffekter för de boende 
i området bör inte ignoreras. Vanligtvis undersöker man inte alternativa metoder för att 
bortskaffa avfall eller för att producera energi genom rötning.

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

AW. Ett fullständigt deltagande krävs av civilsamhället och alla andra aktörer, samtidigt som 
allmänhetens medvetenhet måste bli betydligt större.

AX. Utskottet för framställningar har inga förebyggande befogenheter och ingen domsrätt, 
men man kan försvara medborgares intressen genom att samarbeta med behöriga 
myndigheter för att finna lösningar på eller förklaringar till de frågor som har tagits upp 
i en framställning.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan vidare dröjsmål införliva 
ramdirektivet om avfall och garantera fullständigt iakttagande av alla krav i det, i 
synnerhet vad gäller att utarbeta och genomföra heltäckande avfallshanteringsplaner.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda införandet av en kvalificerad 
strategi för avfallshantering i enlighet med ramdirektivet om avfall.

3. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att erkänna att det krävs stora investeringar 
för att upprätta korrekta strategier, infrastruktur och anläggningar för avfallshantering i de 
flesta medlemsstaterna, och anser att de bör överväga att öronmärka en lämplig andel av 
Sammanhållningsfondens resurser för detta syfte, eller söka direkt stöd från 
Europeiska investeringsbanken.

4. Europaparlamentet anser att inspektionskapaciteten och kapaciteten att kontrollera 
efterlevnaden av lagstiftningen på platsen måste förstärkas på medlemsstats- och EU-nivå 
för att garantera en bättre efterlevnad av avfallslagstiftningen. Därför uppmanas 
medlemsstaterna att förstärka kapaciteten för inspektioner, övervakning och andra 
åtgärder på alla nivåer av avfallshanteringskedjan för en bättre efterlevnad av 
avfallslagstiftningen.

5. Europaparlamentet kräver att behöriga myndigheter ska få en mer specifik vägledning och 
på så sätt få hjälp att genomföra lagstiftningen om avfallshantering korrekt, men 
konstaterar att de tillgängliga resurserna på EU-nivå är otillräckliga i nuläget. Parlamentet 
anser därför att kompletterande ekonomiska och administrativa åtgärder bör vidtas för att 
få till stånd en bättre vägledning och utbildning för tjänstemän som arbetar inom 
avfallssektorn.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att identifiera och fokusera på de mer 
systematiska svagheterna i medlemsstaternas genomförande av avfallsrelaterade direktiv, 
t.ex. bristfälliga nätverk för avfallshanteringsanläggningar, det överdrivna beroendet av 
deponering eller den låga nivån av återvinning.

7. Europaparlamentet anser inte att det är önskvärt att inrätta ett nytt EU-organ för 
avfallshantering, utan att den nuvarande institutionsstrukturen på EU-nivå – som baseras 
på kommissionens generaldirektorat för miljö och Europeiska miljöbyrån som ett 
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framstående kompetenscentrum – är mer kostnadseffektiv, även om dessa måste förstärkas 
ytterligare för en mer aktiv tillsyn och kontroll av efterlevnad.

8. Europaparlamentet anser att Europeiska miljöbyrån skulle kunna bidra i denna process 
och spela en mer konstruktiv roll i rapporteringen om medlemsstaternas strategier för 
avfallshantering. Den skulle också kunna identifiera svagheter genom att bedöma i vilken 
grad de avfallshanteringsplaner som medlemsstater har upprättat överensstämmer med 
EU-lagstiftningen.

9. Europaparlamentet anser att ett nära samarbete mellan myndigheter på lokal och regional 
nivå har potential att ge positiva resultat när det gäller att identifiera modeller för bästa 
praxis. Parlamentet konstaterar att Regionkommittén, föreningen Municipal Waste Europe 
och FEAD (en organisation som representerar avfallshanteringsindustrin) skulle kunna 
spela en mer betydelsefull roll vid anordnandet av sådana utbyten och därmed också bidra 
till att skapa förtroende bland den befolkning som påverkas av ett väsentligt 
genomförande av avfallspolitik.

10. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som konfronteras med påtagliga 
avfallskriser att ta hänsyn till att effektivare strategier för avfallshantering både kan skapa 
sysselsättning och ge ökade intäkter, samtidigt som miljömässig hållbarhet garanteras 
genom återanvändning, återvinning och energiåtervinning av avfall.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i detta sammanhang 
främja en ökad miljömedvetenhet bland befolkningen i fråga om fördelarna med en 
effektiv avfallshantering.

12. Europaparlamentet anser att ett närmare samarbete mellan myndigheter i medlemsstaterna 
och utskottet för framställningar vid hanteringen av frågor som direkt berör 
lokalbefolkningen skulle innebära ett utmärkt tillfälle att underlätta dialogen mellan 
ansvariga myndigheter och lokalsamhällen om prioriteringar i fråga om genomförande av 
avfallsstrategier. Det skulle i vissa fall också kunna utgöra ett effektivt rättsmedel för att 
vid behov lösa lokala tvister.

13. Europaparlamentet föreslår att man ska enas om en gemensam EU-standard för 
färgmarkerade avfallskategorier för sortering och återvinning för att underlätta och 
förbättra medborgarnas delaktighet i och förståelse av avfallsprocessen. Parlamentet anser 
också att detta skulle kunna bistå medlemsstaterna i deras ansträngningar för att snabbt 
öka återvinningsmängden.

14. Europaparlamentet uppmuntrar till en tidig och effektiv dialog mellan ansvariga lokala 
och regionala myndigheter och lokalbefolkningen under planeringsskedena innan beslut 
fattas om byggande av anläggningar för avfallshantering.

15. Europaparlamentet betonar den grundläggande betydelsen av ett korrekt och fullständigt 
genomförande av direktivet om miljökonsekvensbedömning och en ordentlig samordning 
av de tillståndsförfaranden som krävs inom ramen för miljölagstiftningen.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att utföra en fullständig 
miljökonsekvensbedömning innan man fattar något beslut om att inrätta eller bygga en ny 
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avfallsanläggning, i synnerhet om det gäller en förbränningsanläggning eller 
rötningsanläggning eller, som en sista utväg, en ny deponi. Parlamentet anser att sådana 
bedömningar bör vara obligatoriska.

17. Europaparlamentet inser att det i vissa fall måste fattas brådskande beslut för att hantera 
akuta avfallskriser eller för att förebygga uppkomsten av sådana kriser, men understryker 
att gällande EU-lagstiftning ändå måste respekteras fullständigt, framför allt eftersom 
lokalsamhällenas långsiktiga hälsotillstånd och välmående står på spel.

18. Europaparlamentet är övertygat om att dialogen mellan offentliga myndigheter, aktörer 
inom den privata sektorn och berörda invånare måste förbättras, och att medborgarna vid 
behov måste få bättre möjligheter att överklaga förvaltningsbeslut och domstolsbeslut.

19. Europaparlamentet anser att framställarna i förekommande fall bör uppmuntras att fullt ut 
utnyttja dessa mekanismer. De kan vara mer effektiva och fördelaktiga än åtgärder på 
EU-nivå, framför allt när det gäller enskilda anläggningar.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå tydligare och mer specifika 
kriterier för anläggning av deponier nära bostadsområden, skolor och hälso- och 
sjukvårdsinrättningar för att garantera bättre skydd mot risker för människors hälsa och 
miljö. Parlamentet påminner om att ett stort antal variabler och lokala förhållanden måste 
beaktas med fullständig respekt för subsidiaritetsprincipen.

21. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaternas myndigheter att samarbeta, framför 
allt vid planering av avfallshanteringsanläggningar i gränsområden, och att se till att 
gränsöverskridande konsekvensbedömningar genomförs, där man tar hänsyn till 
information som har betydelse för alla medborgare och berörda parter.

22. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att till fullo erkänna kopplingen mellan en 
effektiv miljölagstiftning beträffande platser för historiska kulturarv och bevarande och 
främjande av den biologiska mångfalden – som den som ingår i ramdirektivet om vatten, 
habitatdirektivet och direktivet om vilda fåglar – och MKB-direktivet, direktivet om 
strategisk miljöbedömning och lagstiftning om avfallshantering.

23. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att, när den har denna befogenhet, se till att 
de förfaranden som föreskrivs i EU-lagstiftningen (miljökonsekvensbedömning, offentligt 
samråd) verkligen tillämpas, och att kraven inom ramen för direktiven för naturskydd och 
historiska kulturarv uppfylls.

24. Europaparlamentet anser att man enbart bör använda officiellt godkända deponier som är 
förenliga med EU:s direktiv om deponering av avfall och som i vederbörlig ordning 
beviljats tillstånd, att deras placering bör anges och registreras tydligt och att alla andra 
deponier och utsläpp måste förklaras olagliga, stängas, säkras och saneras, och att 
omgivningen måste kontrolleras effektivt för att se om deponin har medfört några 
negativa effekter.

25. Europaparlamentet anser att det krävs en officiell och tydlig definition av kriterierna för 
avfallsmottagning och att ett effektivt system måste inrättas för spårbarhet av – särskilt 
farligt – avfall för att se till att enbart lämpligt avfall transporteras till och bortskaffas i 
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deponier och förbränningsanläggningar. Parlamentet anser att oanmälda och provtagnings-
och testprocesser bör genomföras regelbundet och konsekvent i alla medlemsstater.

26. Europaparlamentet kräver att gemensamma kriterier för mätning av centrala 
utsläppsvärden från förbränningsanläggningar ska inrättas och att utsläppsvärdena ska 
finnas tillgängliga i realtid online för offentligt samråd, för att upprätta förtroende inom 
lokalsamhällen och för att det ska finnas ett effektivt varningssystem i händelse av 
avvikelser.

27. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de har skyldighet att effektivt 
övervaka och kontrollera efterlevnaden av alla EU-standarder och tillstånd och 
uppmuntrar dem att se till att lämplig och behörig personal utför dessa uppgifter, 
inbegripet inspektioner på plats.

28. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att vidta åtgärder för att utveckla en 
större acceptans bland dem som bor i närheten av befintliga eller planerade 
avfallshanteringsanläggningar genom att visa att tillståndsgivande myndigheter och 
tillsynsmyndigheter verkligen respekterar bestämmelserna på ett korrekt och öppet sätt.

29. Europaparlamentet rekommenderar införande av lämpliga och avskräckande böter och 
straff för illegalt bortskaffande av avfall, i synnerhet giftigt och farligt avfall, delvis för att 
kompensera för miljöskador i enlighet med principen att förorenaren ska betala.

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

De flesta EU-medborgarna förväntar sig att offentliga myndigheter ska tillhandahålla 
effektiva och ändamålsenliga offentliga tjänster på områdena hälso- och sjukvård, utbildning, 
transport och säkerhet. En fråga som leder till ett stigande antal framställningar är den 
uppenbara oförmågan hos offentliga myndigheter i många länder att ta itu med problemet med 
avfallshantering på ett tillfredsställande sätt.

EU har antagit omfattande lagstiftning, som är giltig i alla medlemsstater, för att se till att det 
finns en rättslig ram för hantering av de oundvikliga följderna av vår moderna livsstil i form 
av alla saker vi kasserar som avfall, från hushållet, från arbetsplatsen, från sjukhus, från 
industrier osv. Det är uppenbart för alla att underlåtenhet att ta itu med sådana problem och 
prioritera ansträngningar i detta avseende inte bara får negativa konsekvenser för människors 
hälsa och välmående, utan också för livsdugligheten hos planeten och miljön, i dess vidaste 
bemärkelse.

Att döma av de framställningar som mottagits växer detta problem i många lokalsamhällen 
och detta tyder på att avfallshanteringen håller på att bli ett stort politiskt och socialt problem, 
och människor förväntar sig att EU, som antar sådan lagstiftning, ska ta itu med problemet.
EU-lagstiftningens trovärdighet står faktiskt på spel.1

Avfallsindustrin i EU är ett offentligt ansvar som ofta styrs av privata intressen och 
multinationella företag, som hanterar 60 procent av hushållsavfallet och 75 procent av avfallet 
från företag och har en årsomsättning på över 75 miljarder euro.2 De största av dessa företag, 
Onyx (Veolia) och Sita (Suez) finns i två tredjedelar av EU-medlemsstaterna och har över 
50 000 anställda var. Dessa och många andra företag, som Remondis och FCC, är 
professionella och erfarna företag som vill skapa och upprätthålla ett gott professionellt rykte 
för sitt nyckelansvar på avfallshanteringsområdet. Avfallshantering är följaktligen inte bara en 
offentlig tjänst utan också en lönsam industri, och därför har de politiska myndigheterna en 
skyldighet att garantera ordentlig kontroll och strikt tillämpning av lagar och regler för avfall.

En analys av den avfallshanteringspolitik som genomförts i EU-medlemsstaterna ger mycket 
skilda resultat. En handfull medlemsstater, däribland, Danmark, Nederländerna, Österrike och 
Sverige, har en mycket utvecklad avfallshantering. Det har i själva verket inte inkommit några 
framställningar från medborgare i dessa länder om problem i fråga om avfallshantering. Men 
många andra EU-länder ligger långt efter i genomförandet av avfallsstrategier, och i detta 
sammanhang har det historiska arvet och ett överdrivet beroende av deponimöjligheter, 
knutna till behovet av att förändra attityden i fråga om avfallshantering,3 lett till allvarliga 
överträdelser av EU-lagstiftningen.

I ”avfallshierarkin” prioriteras förebyggande av avfall och avfallshantering och i artikel 4 i det 
nya ramdirektivet om avfall blir det, till skillnad från i det tidigare direktivet, en tvingande 

                                               
1 Se arbetsdokumentet om ”de frågor som tagits upp av personer som inlämnat framställningar om tillämpningen 
av direktivet om avfallshantering, och andra liknande direktiv, i EU:s medlemsstater”, DT867298.
2 FEAD ”Brysseldeklarationen”, 15 februari 2011.
3 ”Avfallskultur” är ett begrepp som används för att ange behovet av att upplysa medborgarna om hur man 
skiljer mellan olika typer av hushållsavfall och motsvarande krav i ”avfallshierarkin”, i synnerhet förebyggande, 
sortering och återvinning – sådana nödvändiga krav borde bli naturliga i alla hushåll.
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nödvändighet: förebyggande, förberedelser för återanvändning, återvinning, andra 
förebyggande åtgärder – inklusive energiåterhämtning, och bortskaffande genom förbränning 
på ett säkert sätt, medan deponering ska vara den allra sista utvägen.

Utskottet medger att det utan tvekan kommer att ta tid för de nyare medlemsstaterna, varav 
vissa i betydande grad hålls tillbaka på grund av avsaknaden av tidigare administrativ och 
teknisk kapacitet inom avfallssektorn, att nå en avfallshanteringsnivå som når upp till 
standard. Men det bör absolut inte råda något tvivel om att en samordnad avfallspolitik måste 
genomföras snarast. Andra medlemsstater har inget att skylla på.

I januari 2011 rapporterade kommissionen att 177 överträdelseförfaranden beträffande 
deponier hade inletts sedan tidsfristen gick ut för att genomföra direktivet om deponering av 
avfall 2001. Man beräknade dessutom att minst 619 illegala avfallsdeponier fortfarande 
används i EU. Utöver dessa finns omkring 1 000 deponier med undermålig standard, som 
endera ska förbättras eller stängas så snart som möjligt – ungefär 3 300 deponier stängdes 
2004–2006.

I strategirapporten om förebyggande och återvinning av avfall visar kommissionen tydligt att 
den gör allt för att ta itu med problemet med avfallshantering.1 Den redogör för förslag på 
medellång sikt och föreslår att införa vad den kallar ”livscykeltänkande” i avfallsstrategin. I 
rapporten görs emellertid inget försök att peka ut medlemsstater som inte efterlever befintliga 
direktiv, och man ser inte heller på den sortens långvariga problem som har uppstått under 
åren, och som kvarstår.

I detta sammanhang får man inte glömma att ett stort antal av de överträdelseärenden som 
nämnts syftar till att garantera efterlevnad av lagen, men utifrån framställarnas synvinkel 
måste det göras större ansträngningar för att garantera att ordentliga uppföljningsåtgärder görs 
i fråga om ett faktiskt genomförande av lagen. Det är i detta läge som medlemsstatskontroll
blir en kritisk faktor. Kommissionen medger också att mer måste göras i detta sammanhang, 
och den tar upp idén om ett mer proaktivt kontrollförfarande kombinerat med ett 
varningssystem som visar om målen uppnåtts. Föredraganden anser emellertid också i detta 
fall att detta är otillräckligt med tanke på den brådskande naturen hos de många motiverade 
fall som framställarna har uppmärksammat utskottet på.

EU-direktiven om miljökonsekvensbedömning och medborgarnas tillgång till information om 
miljön är nära förbundna med avfallshanteringsprocessen, även om de är i ledet före. Vare sig 
planer utarbetas för förbränningsanläggningar, rötningsanläggningar eller deponier måste 
sådana EU-förfaranden som upprättats genom dessa direktiv iakttas av alla medlemsstater och 
deras regioner och kommunala myndigheter. Utifrån den information som inkommit från 
framställare verkar det råda allvarliga brister när det gäller en rad medlemsstaters 
vederbörliga respekt för de mål som ingår i dessa direktiv, som ofta verkar tolkas felaktigt, 
om de alls tolkas.

                                               
1 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(EESK) och Regionkommittén om en temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall.
KOM(2011)0013.
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I en publicering av resultaten av ett offentligt samråd om MKB-direktivet noterar 
kommissionen att 56 procent av svarspersonerna ansåg att processen borde förbättras för att 
garantera ett effektivare miljöskydd, men inte förändras radikalt. Ett alternativ är mer 
specifika riktlinjer, samt en förbättrad övervakning och bättre synergi med andra EU-direktiv, 
inbegripet ramdirektivet om avfall.

Under de senaste åren har utskottet för framställningar naturligtvis utfört ett antal uppdrag 
genom vilka dess ledamöter har fått förstahandsinformation från berörda parter om de 
avfallsrelaterade problem som lokalsamhällen stått inför.

Vid ett besök i Irland 2007 kunde utskottet undersöka hur storskaligt industriavfall från en 
aluminiumfabrik påverkade floden Shannons strand i Aughinish, (liknande risker som de som 
senare bevittnades i Ungern när dammar som innehöll samma röda giftiga slam brast, vilket 
ledde till ett flertal dödsfall och att en by förstördes), problem i samband med platsen för en 
förbränningsanläggning på halvön Poolbeg i Dublin, rening av avloppsvatten i Kilkenny, 
Galway och Ringsend, och uppförandet av en deponi i Nevitt Lusk.

Vid ett besök på den enorma deponin i närheten av Marseilles 2008 kunde ledamöter av 
utskottet konstatera att själva anläggningen å ena sidan nästan var mättad (men välskött), men 
att utbyggnaden av förbränningsanläggningen Fos-sur-Mer, som kritiserats starkt av 
framställare och lokala myndigheter, fortfarande är mycket omtvistad, och oron är stor för hur 
den ska komma att påverka lokalbefolkningens hälsa.

I Storbritannien besökte utskottet förbränningsanläggningen i Carntyne i Glasgow som man 
var mycket kritisk till, eftersom den låg i ett fattigt stadsområde som utsattes för stanken och 
nedsmutsningen från förbränningen av nötkreatur till följd av BSE-krisen. Senare besökte 
utskottet en deponi i Path Head, i närheten av Gateshead, en plats där man kunde konstatera 
många avvikelser från bestämmelserna i direktivet om deponering av avfall, inte minst det 
faktum att det låg så nära lokala bostäder, skolor och ett sjukhus. Det fanns redan flera 
deponier i samma område.

Under den nuvarande mandatperioden har utskottet sänt undersökningsgrupper till Italien till 
följd av en rad framställningar som mottagits från Kampanien, och också till Spanien för att 
undersöka effekterna av industriavfall från en fosforfabrik, som förvaras i Huelva.

Huvudsakligen till följd av sådana undersökningar lät utskottet göra en expertundersökning 
som presenterades vid utskottets sammanträde i juli 2011. På så sätt kunde en oberoende 
bedömning göras, som visade på en rad betydelsefulla slutsatser, varav alla har bidragit till de 
iakttagelser som ingår i det åtföljande förslaget till betänkande1.

Det är förstås självklart att man inte kan formulera en övergripande utvärdering av 
genomförandet av EU:s avfallspolitik ens utifrån ett stort antal framställningar som 
ovillkorligen rör problem som har lett till att frågor tagits upp. De ger ingen information om 
länder eller regioner som redan uppvisar ett gott resultat i fråga om avfallshantering.
Framställningar visar likväl på brister i avfallshanteringen och på en ofta förekommande 

                                               
1 Avfallshantering i Europa: de största problemen och bästa metoderna. Generaldirektoratet för EU-intern politik, 
utredningsavdelningarna C och A. 8 juli 2011.
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oförmåga hos medlemsstaterna att uppfylla sina rättsliga förpliktelser. Man bör dra lärdom av 
sådana exempel, och därför bör rekommendationerna i detta betänkande bidra till att 
avfallshanteringspolitiken i framtiden genomförs på ett bättre sätt.


