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1.7.2015 A8-0215/2 

Ændringsforslag  2 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til andragendet "Stop 

madspild i Europa!" 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Ændringsforslag  3 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at Parlamentet gentagne 

gange har opfordret Kommissionen til at 

fastsætte indikatorer og juridisk bindende 

mål for ressourceeffektivitet; 

N. der henviser til, at Parlamentet gentagne 

gange har opfordret Kommissionen til at 

fastsætte indikatorer og mål for 

ressourceeffektivitet; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Ændringsforslag  4 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til inden udgangen af 2015 at foreslå et 

bindende mål om at øge 

ressourceeffektiviteten på EU-plan med 30 

% pr. 2030 i forhold til 2014-niveauer, og 

individuelle mål for hver enkelt 

medlemsstat; understreger, at 

ressourceeffektivitetsmål, inden de kan 

tages i brug, skal være understøttede af 

indikatorer; 

19. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til inden udgangen af 2015 at foreslå et mål 

om at øge ressourceeffektiviteten på EU-

plan med 30 % pr. 2030 i forhold til 2014-

niveauer, og individuelle mål for hver 

enkelt medlemsstat; understreger, at 

ressourceeffektivitetsmål, inden de kan 

tages i brug, skal være understøttede af 

indikatorer; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Ændringsforslag  5 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge det bebudede forslag om 

revision af affaldslovgivningen inden 

udgangen af 2015, under nøje efterlevelse 

af affaldshierarkiet, og til at lade det 

omfatte følgende punkter:  

- klare og utvetydige definitioner 

- udarbejdelse af 

affaldsforebyggelsesforanstaltninger 

- opstilling af bindende reduktionsmål for 

kommunalt affald, erhvervsaffald og 

industriaffald, der skal nås senest i 2025 

- opstilling af klare minimumsstandarder 

for udvidede procedurer for ansvarskrav til 

at sikre gennemsigtighed og 

omkostningseffektivitet inden for de 

udvidede producentansvarsordninger 

- anvendelse af pay-as-you-throw-

princippet for restaffald kombineret med 

obligatoriske sorteringsordninger for papir, 

metal, plastik og glas med henblik på at 

lette kvalitetssikringen af genbrugte 

materialer; og indføring af obligatoriske 

affaldssortering af bioaffald pr. 2020 

- forhøjelse af målene for 

genbrug/genanvendelsesforberedelse til 

mindst 70 % af kommunalt fast affald og 

80 % genbrug af emballageaffald pr. 2013, 

baseret på en velfunderet 

35. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge det bebudede forslag om 

revision af affaldslovgivningen inden 

udgangen af 2015, under nøje efterlevelse 

af affaldshierarkiet, og til at lade det 

omfatte følgende punkter:  

- klare og utvetydige definitioner 

- udarbejdelse af 

affaldsforebyggelsesforanstaltninger 

- opstilling af bindende reduktionsmål for 

kommunalt affald, erhvervsaffald og 

industriaffald, der skal nås senest i 2025 

- opstilling af klare minimumsstandarder 

for udvidede procedurer for ansvarskrav til 

at sikre gennemsigtighed og 

omkostningseffektivitet inden for de 

udvidede producentansvarsordninger 

- anvendelse af pay-as-you-throw-

princippet for restaffald kombineret med 

obligatoriske sorteringsordninger for papir, 

metal, plastik og glas med henblik på at 

lette kvalitetssikringen af genbrugte 

materialer; og indføring af obligatoriske 

affaldssortering af bioaffald pr. 2020 

- forhøjelse af målene for 

genbrug/genanvendelsesforberedelse til 

mindst 70 % af kommunalt fast affald og 

80 % genbrug af emballageaffald pr. 2013, 

baseret på en velfunderet 
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rapporteringsmetode, der forhindrer, at 

bortskaffet affald (på deponeringsanlæg 

eller forbrændingsanstalt) indberettes som 

genanvendt affald under anvendelse af 

samme harmoniseret metode for alle 

medlemsstater med eksternt verificerede 

statistikker; en forpligtelse for genbrugere 

til at indberette den affaldsmængde, der 

tilgår sorteringsanlægget, såvel som den 

mængde af genanvendelige materialer, der 

kommer ud af genbrugsanlæggene 

- forbrænding, med eller uden 

energiindvinding, begrænses på det 

strengeste, frem til 2020, til affald, der ikke 

kan genanvendes eller bionedbrydes 

- bindende, gradvis reduktion af 

deponeringsanlæg, til implementering i 

overensstemmelse med kravene til 

genbrug, i tre stadier (2020, 2025 og 2030), 

der skal føre til et forbud mod al 

deponering, undtagen af visse farlige 

stoffer og restaffald, for hvilke deponering 

er den miljømæssigt mest fornuftige 

løsning 

- indførelse af gebyrer på deponering og 

forbrænding; 

 

rapporteringsmetode, der forhindrer, at 

bortskaffet affald (på deponeringsanlæg 

eller forbrændingsanstalt) indberettes som 

genanvendt affald under anvendelse af 

samme harmoniseret metode for alle 

medlemsstater med eksternt verificerede 

statistikker; en forpligtelse for genbrugere 

til at indberette den affaldsmængde, der 

tilgår sorteringsanlægget, såvel som den 

mængde af genanvendelige materialer, der 

kommer ud af genbrugsanlæggene 

- forbrænding, med eller uden 

energiindvinding, begrænses på det 

strengeste, frem til 2020, til affald, der ikke 

kan genanvendes eller bionedbrydes 

- bindende, gradvis reduktion af 

deponeringsanlæg, til implementering i 

overensstemmelse med kravene til 

genbrug, i tre stadier (2020, 2025 og 2030), 

der skal føre til et forbud mod al 

deponering, undtagen af visse farlige 

stoffer og restaffald, for hvilke deponering 

er den miljømæssigt mest fornuftige 

løsning 

- opfordring til medlemsstaterne om at 

indføre gebyrer på deponering og 

forbrænding; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Ændringsforslag  6 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. opfordrer Kommissionen til inden 

udgangen af 2015 at foreslå mål, 

foranstaltninger og instrumenter til 

effektivt at imødegå fødevarespild, 

herunder opstilling af et bindende mål for 

reduktion af fødevarespild eller i det 

mindste 30 % pr. 2025 inden for 

fremstilling, detail/distribution, 

fødevaretjenester/hotel- og restauration og 

husholdninger; opfordrer Kommissionen 

til, når den gennemfører en 

konsekvensanalyse om nye, relevante 

lovforslag, at evaluere den potentielle 

indvirkning heraf på fødevarespild; 

47. opfordrer Kommissionen til inden 

udgangen af 2015 at foreslå mål, 

foranstaltninger og instrumenter til 

effektivt at imødegå fødevarespild, 

herunder opstilling af et bindende mål for 

reduktion af fødevarespild eller i det 

mindste 30 % pr. 2025 inden for 

fremstilling, detail/distribution, 

fødevaretjenester/hotel- og restauration og 

husholdninger; opfordrer Kommissionen 

til at fremme, at det i medlemsstaterne 

bliver kotyme, at detailhandelen 

distribuerer usolgte varer til 

velgørenhedsorganisationer; opfordrer 

Kommissionen til, når den gennemfører en 

konsekvensanalyse om nye, relevante 

lovforslag, at evaluere den potentielle 

indvirkning heraf på fødevarespild; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Ændringsforslag  7 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at foreslå, at principper 

og standarder for bedste tilgængelige 

teknikker (BAT) anvendes på alle 

materialer og bygningsdele, samt at der 

udarbejdes et bygningspas baseret på hele 

en bygnings livscyklus; mener, at 

bygningspasset bør øge gennemsigtighed 

og indeholde oplysninger, der letter 

vedligeholdelse, reparationer, renovering 

og genbrug; 

52. anmoder Kommissionen om at fastslå, 

hvorvidt principper og standarder for 

bedste tilgængelige teknikker (BAT) bør 

udvides til at omfatte alle materialer og 

bygningsdele, samt at der udarbejdes et 

bygningspas baseret på hele en bygnings 

livscyklus; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Ændringsforslag  8 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. mener, i betragtning af at 90 % af det 

byggede miljø for 2050 allerede findes, at 

der bør fastsættes særlige krav og 

skattemæssige incitamenter til 

renoveringssektoren for hovedsagelig at 

have energipositive bygninger i 2050; 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

udvikle en langsigtet strategi for 

renovering af eksisterende bygninger og 

til at opgradere rollen af nationale 

renoveringsstrategier, der blev indført 

med direktiv 2012/27/EF om 

energieffektivitet; 

53. mener, i betragtning af at 90 % af det 

byggede miljø for 2050 allerede findes, at 

der bør fastsættes særlige krav og 

skattemæssige incitamenter til 

renoveringssektoren for at forbedre 

energifodaftrykket  i 2050;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Ændringsforslag  9 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

60. opfordrer Kommissionen til at foreslå 

obligatoriske procedurer for miljørigtige 

offentlige indkøb; mener, at genanvendte, 

reparerede eller genfremstillede, 

moderniserede og andre bæredygtige og 

ressourceeffektive produkter og løsninger 

bør foretrækkes i alle offentlige indkøb, og 

at "følg eller forklar"-princippet bør finde 

anvendelse, såfremt de ikke bliver 

foretrukket; 

60. opfordrer Kommissionen til at foreslå 

procedurer for offentlige indkøb, hvor 

genanvendte, reparerede eller 

genfremstillede, moderniserede og andre 

bæredygtige og ressourceeffektive 

produkter og løsninger bør foretrækkes, og 

at "følg eller forklar"-princippet bør finde 

anvendelse, såfremt de ikke bliver 

foretrukket; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Ændringsforslag  10 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Ressourceeffektivitet:  overgang til en cirkulær økonomi 

KOM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 65 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

65. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge en meddelelse om 

bæredygtige fødevarer, der er blevet udsat 

indtil flere gange siden 2013, i første 

halvdel af 2016; fremhæver, at produktion 

og forbrug af fødevarer skriver sig for en 

betydelig andel af ressourceanvendelsen, at 

kommunikation på holistisk vis bør 

imødegå ressource-ineffektivitet i 

fødevarekæden og tilskynde til udvikling af 

en bæredygtig fødevarepolitik; opfordrer 

Kommissionen til at vurdere den stigende 

brug af miljøvenlig fødevareemballage, 

herunder en vurdering af 

gennemførligheden af gradvist udskiftning 

af fødevareemballage med biobaserede, 

bionedbrydelige, komposterbare materialer 

i overensstemmelse med EU-standarder; 

65. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge en meddelelse om 

bæredygtige fødevarer, der er blevet udsat 

indtil flere gange siden 2013, i første 

halvdel af 2016; fremhæver, at produktion 

og forbrug af fødevarer skriver sig for en 

betydelig andel af ressourceanvendelsen, at 

kommunikation på holistisk vis bør 

imødegå ressource-ineffektivitet i 

fødevarekæden og tilskynde til udvikling af 

en bæredygtig fødevarepolitik; opfordrer 

Kommissionen til at vurdere den stigende 

brug af miljøvenlig fødevareemballage, 

herunder en vurdering af 

gennemførligheden af anvendelsen af 

biobaserede, bionedbrydelige, 

komposterbare materialer, når det er 

passende i overensstemmelse i 

overensstemmelse med EU-standarder og 

en livscyklusbaseret tilgang; 

Or. en 

 

 

 


