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1.7.2015 A8-0215/2 

Ändringsförslag  2 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 21a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av framställningen 

”Stop Food Waste in Europe!” (”Stoppa 

matsvinnet i Europa!”), 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Ändringsförslag  3 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl N 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

N. Parlamentet har vid upprepade tillfällen 

uppmanat kommissionen att fastställa 

indikatorer och rättsligt bindande mål för 

resurseffektivitet. 

N. Parlamentet har vid upprepade tillfällen 

uppmanat kommissionen att fastställa 

indikatorer och mål för resurseffektivitet. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Ändringsförslag  4 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att före utgången av 2015 

föreslå ett bindande mål om att 

resurseffektiviteten på EU-nivå ska öka 

med 30 % fram till 2030 jämfört med 2014 

års nivåer, samt individuella mål för varje 

medlemsstat. Parlamentet framhåller att 

resurseffektivitetsmål måste understödjas 

av indikatorer innan de kan genomföras. 

19. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att före utgången av 2015 

föreslå ett mål om att resurseffektiviteten 

på EU-nivå ska öka med 30 % fram till 

2030 jämfört med 2014 års nivåer, samt 

individuella mål för varje medlemsstat. 

Parlamentet framhåller att 

resurseffektivitetsmål måste understödjas 

av indikatorer innan de kan genomföras. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Ändringsförslag  5 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram det aviserade 

förslaget om en översyn av 

avfallslagstiftningen senast i slutet av 2015 

och därvid noggrant tillämpa 

avfallshierarkin samt  

35. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram det aviserade 

förslaget om en översyn av 

avfallslagstiftningen senast i slutet av 2015 

och därvid noggrant tillämpa 

avfallshierarkin samt  

– införa klara och otvetydiga definitioner, – införa klara och otvetydiga definitioner, 

– utforma åtgärder för förebyggande av 

avfall, 

– utforma åtgärder för förebyggande av 

avfall, 

– fastställa bindande avfallsminskningsmål 

för kommunalt avfall och avfall inom 

industri och handel som ska uppnås senast 

2025, 

– fastställa bindande avfallsminskningsmål 

för kommunalt avfall och avfall inom 

industri och handel som ska uppnås senast 

2025, 

– fastställa tydliga minimistandarder när 

det gäller krav för utökat producentansvar 

för att se till att systemen för utökat 

producentansvar är transparenta och 

kostnadseffektiva, 

– fastställa tydliga minimistandarder när 

det gäller krav för utökat producentansvar 

för att se till att systemen för utökat 

producentansvar är transparenta och 

kostnadseffektiva, 

– tillämpa principen om enhetsbaserad 

prissättning (pay-as-you-throw) för 

restavfall i kombination med obligatoriska 

system för separat insamling av papper, 

metall, plast och glas för att främja 

återvinningsmaterial som är av hög 

kvalitet; införa obligatorisk separat 

insamling av bioavfall senast 2020. 

– tillämpa principen om enhetsbaserad 

prissättning (pay-as-you-throw) för 

restavfall i kombination med obligatoriska 

system för separat insamling av papper, 

metall, plast och glas för att främja 

återvinningsmaterial som är av hög 

kvalitet; införa obligatorisk separat 

insamling av bioavfall senast 2020. 

– öka målen för återvinning/förberedelser 

av återanvändning till minst 70 % av fast 

kommunalt avfall och målen för 

– öka målen för återvinning/förberedelser 

av återanvändning till minst 70 % av fast 

kommunalt avfall och målen för 
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återvinning av förpackningsavfall till 80 % 

senast 2030, baserat på en säker 

rapporteringsmetod som förhindrar att 

kasserat avfall (deponerat eller förbränt) 

rapporteras som återvunnet avfall med 

hjälp av samma harmoniserade metod för 

alla medlemsstater med extern 

statistikkontroll; införa en skyldighet för 

alla återvinningsföretag att både rapportera 

de avfallskvantiteter tas emot på 

sorteringsanläggningar och de kvantiteter 

återvunnet material som 

återvinningsanläggningarna producerar, 

återvinning av förpackningsavfall till 80 % 

senast 2030, baserat på en säker 

rapporteringsmetod som förhindrar att 

kasserat avfall (deponerat eller förbränt) 

rapporteras som återvunnet avfall med 

hjälp av samma harmoniserade metod för 

alla medlemsstater med extern 

statistikkontroll; införa en skyldighet för 

alla återvinningsföretag att både rapportera 

de avfallskvantiteter tas emot på 

sorteringsanläggningar och de kvantiteter 

återvunnet material som 

återvinningsanläggningarna producerar, 

– strikt begränsa förbränning, med eller 

utan energiåtervinning, senast 2020 så att 

endast icke återvinningsbart eller 

biologiskt icke nedbrytbart avfall omfattas, 

– strikt begränsa förbränning, med eller 

utan energiåtervinning, senast 2020 så att 

endast icke återvinningsbart eller 

biologiskt icke nedbrytbart avfall omfattas, 

– genomföra en bindande, gradvis 

minskning av all deponering, som i 

överensstämmelse med kraven på 

återvinning genomförs i tre etapper (2020, 

2025 och 2030), och i förlängningen införa 

ett förbud mot all deponering, med 

undantag för visst farligt avfall och 

restavfall för vilket deponering är det mest 

miljövänliga alternativet, 

– genomföra en bindande, gradvis 

minskning av all deponering, som i 

överensstämmelse med kraven på 

återvinning genomförs i tre etapper (2020, 

2025 och 2030), och i förlängningen införa 

ett förbud mot all deponering, med 

undantag för visst farligt avfall och 

restavfall för vilket deponering är det mest 

miljövänliga alternativet, 

– införa avgifter för deponering och 

förbränning. 

– uppmuntra medlemsstaterna att införa 

avgifter för deponering och förbränning 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Ändringsförslag  6 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 47 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att senast i slutet av 2015 

föreslå mål, åtgärder och instrument för 

effektiv bekämpning av livsmedelssvinn, 

bland annat genom att införa ett bindande 

mål för att minska livsmedelssvinnet inom 

framställning, detaljhandel/distribution, 

livsmedelstjänster/hotellsektorn och 

hushåll med minst 30 % till 2025. 

Kommissionen uppmanas att, då den 

genomför en konsekvensbedömning av nya 

relevanta lagstiftningsförslag, utvärdera 

deras potentiella inverkan på 

livsmedelssvinnet. 

47. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att senast i slutet av 2015 

föreslå mål, åtgärder och instrument för 

effektiv bekämpning av livsmedelssvinn, 

bland annat genom att införa ett bindande 

mål för att minska livsmedelssvinnet inom 

framställning, detaljhandel/distribution, 

livsmedelstjänster/hotellsektorn och 

hushåll med minst 30 % till 2025. 

Kommissionen uppmanas att verka för att 

det i medlemsstaterna tas fram 

överenskommelser om att 

livsmedelsbranschen bör dela ut osålda 

produkter till välgörenhetsorganisationer.  

Kommissionen uppmanas att, då den 

genomför en konsekvensbedömning av nya 

relevanta lagstiftningsförslag, utvärdera 

deras potentiella inverkan på 

livsmedelssvinnet. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Ändringsförslag  7 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 52 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram förslag om 

att principerna och standarderna för bästa 

tillgängliga teknik (BAT) ska tillämpas på 

byggnaders samtliga material och delar, 

samt att ta fram ett byggpass som utgår 

från en byggnads hela livscykel. 

Parlamentet anser att byggpasset bör öka 

insynen och innehålla information för att 

underlätta underhåll, reparationer, 

renovering och återvinning. 

52. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att avgöra om principerna 

och standarderna för bästa tillgängliga 

teknik (BAT) skulle kunna utvidgas till att 

omfatta byggnaders samtliga material och 

delar, samt att ta fram ett byggpass som 

utgår från en byggnads hela livscykel. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Ändringsförslag  8 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 53 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet påpekar att 90 % av 

byggnadsmiljön 2050 redan existerar och 

att det därför bör fastställas särskilda krav 

och incitament för renoveringsindustrin så 

att vi 2050 till största delen har 

energipositiva byggnader. Kommissionen 

uppmanas därför att ta fram en långsiktig 

strategi för renovering av befintliga 

byggnader och att uppgradera rollen för 

de nationella renoveringsstrategier som 

infördes genom direktiv 2012/27/EU om 

energieffektivitet. 

53. Europaparlamentet påpekar att 90 % av 

byggnadsmiljön 2050 redan existerar och 

att det därför bör fastställas särskilda krav 

och incitament för renoveringsindustrin så 

att vi 2050 har förbättrat byggnadernas 

energiavtryck.  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Ändringsförslag  9 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 60 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå obligatoriska 

förfaranden för miljöanpassad offentlig 

upphandling. Parlamentet anser att 

återanvända, reparerade, återtillverkade, 

renoverade och andra hållbara och 

resurseffektiva produkter och lösningar bör 

ges företräde i alla offentliga 

upphandlingar, och om de inte ges 

företräde bör följ eller förklara-principen 

tillämpas. 

60. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå förfaranden för 

offentlig upphandling där återanvända, 

reparerade, återtillverkade, renoverade och 

andra hållbara och resurseffektiva 

produkter och lösningar bör ges företräde. 

Om de inte ges företräde bör följ eller 

förklara-principen tillämpas. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Ändringsförslag  10 
Peter Liese 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 65 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att under första halvåret 

2016 lägga fram ett meddelande om 

hållbara livsmedel, vilket har försenats 

flera gånger sedan 2013. Eftersom 

produktionen och konsumtionen av 

livsmedel svarar för en betydande andel av 

resursanvändningen bör det meddelandet ta 

ett helhetsgrepp på resursineffektiviteten i 

livsmedelskedjan och uppmuntra 

utvecklingen av en hållbar 

livsmedelspolitik. Kommissionen 

uppmanas att överväga att utöka 

användningen av miljövänliga 

livsmedelsförpackningar och att bedöma 

huruvida det är genomförbart att gradvis 

ersätta livsmedelsförpackningar med 

biobaserat och biologiskt nedbrytbart, 

komposterbart material i enlighet med 

europeiska standarder. 

65. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att under första halvåret 

2016 lägga fram ett meddelande om 

hållbara livsmedel, vilket har försenats 

flera gånger sedan 2013. Eftersom 

produktionen och konsumtionen av 

livsmedel svarar för en betydande andel av 

resursanvändningen bör det meddelandet ta 

ett helhetsgrepp på resursineffektiviteten i 

livsmedelskedjan och uppmuntra 

utvecklingen av en hållbar 

livsmedelspolitik. Kommissionen 

uppmanas att överväga att utöka 

användningen av miljövänliga 

livsmedelsförpackningar och att bedöma 

huruvida det är genomförbart att använda 

biobaserat och biologiskt nedbrytbart, 

komposterbart material där så är lämpligt i 

enlighet med europeiska standarder och en 

livscykelbaserad strategi. 

Or. en 

 

 


