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Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at sikre at målene for 

genanvendelse er baseret på pålidelige og 

sammenlignelige data og muliggøre en 

mere effektiv overvågning af 

fremskridtene med at nå disse mål, bør 

definitionen af kommunalt affald i 

direktiv 2008/98/EF være i 

overensstemmelse med den definition, 

som anvendes til statistiske formål af 

EU's statistiske kontor og Organisationen 

for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, 

og som i flere år har dannet grundlag for 

medlemsstaternes rapportering af data. 
Definitionen af kommunalt affald i dette 

direktiv er neutral med hensyn til, om den 

operatør, der håndterer affald, har offentlig 

eller privat status. 

(6) Definitionen af kommunalt affald i 

dette direktiv er neutral med hensyn til, om 

den operatør, der håndterer affald, har 

offentlig eller privat status. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Medlemsstaterne bør træffe 

foranstaltninger for at fremme 

bekæmpelsen af madspild i tråd med 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling, som De Forenede Nationers 

Generalforsamling vedtog den 25. 

september 2015, og navnlig målet om at 

halvere madspild senest i 2030. Disse 

foranstaltninger bør sigte mod at 

forhindre madspild inden for 

primærproduktion, forarbejdnings- og 

fremstillingssektoren, detailhandelen og 

anden fødevaredistribution, 

restaurationsbranchen og 

restaurationstjenester samt i 

husholdningerne. Medlemsstaterne bør 

under henvisning til de miljømæssige og 

økonomiske fordele ved at forhindre 

madspild fastlægge specifikke 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

madspild og bør måle de fremskridt, der 

gøres med reduktionen af madspild. For 

at lette udvekslingen af god praksis i hele 

EU både mellem medlemsstater og mellem 

fødevarevirksomhedsledere, bør der 

fastsættes ensartede metoder til måling 

heraf. Rapportering om mængden af 

madspild bør foretages hvert andet år. 

udgår 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at sikre en bedre, mere rettidig 

og mere ensartet gennemførelse af dette 

direktiv og foregribe svagheder i 

gennemførelsen bør der oprettes et system 

for tidlig varsling, så mangler kan 

opdages, og foranstaltninger træffes, før 

fristerne for at opfylde målene udløber. 

udgår 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 2008/98/EF 

Artikel 3 – nr. 1a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Følgende indsættes som nr. 1a): a) Følgende indsættes som nr. 1a): 

"1a.) "kommunalt affald": "1a) "kommunalt affald": affald fra 

husholdninger og andet affald, der på 

grund af sin art og sammensætning kan 

sidestilles med affald fra husholdninger" 

(a) blandet affald og særskilt 

indsamlet affald fra husholdninger, 

herunder:  

– papir og pap, glas, metal, plast, 

bioaffald, træ, tekstiler, affald af  

elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente 

batterier og akkumulatorer 

– storskrald, herunder hårde hvidevarer, 

madrasser, møbler 

– haveaffald, herunder blade, græsklip 

 

(b) blandet affald og særskilt 

indsamlet affald fra andre kilder, der med 

hensyn til type, sammensætning og 

mængde er sammenligneligt med 

husholdningsaffald 

 

(c) affald fra renholdelse af 

markedspladser og affald fra renholdelse 

af gader og veje, herunder gadeopfej, 

indhold af affaldsbeholdere og affald fra 

vedligeholdelse af parker og haver. 

 

Kommunalt affald omfatter ikke affald fra 

spildevandsledninger og 

spildevandsbehandling, herunder 
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spildevandsslam og bygge- og 

nedrivningsaffald" 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 2, stk. 8, litra b), i direktiv 1999/31/EF) 

Begrundelse 

For at beholde den eksisterende definition på "dagrenovation"/kommunalt affald. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Direktiv 2008/98/EF 

Artikel 11b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12) Følgende indsættes som artikel 

11b: 

udgår 

"Artikel 11b  

Rapport om tidlig varsling  

1. Kommissionen udarbejder i samarbejde 

med Det Europæiske Miljøagentur en 

rapport om fremskridt med hensyn til 

opfyldelsen af de mål, der er fastsat i 

artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og artikel 

11, stk. 3, senest tre år før den frist, der er 

fastsat i disse bestemmelser. 

 

2. Rapporterne i stk. 1 skal omfatte 

følgende: 

 

a) et skøn over, hvorvidt den enkelte 

medlemsstat har opfyldt målene 

 

b) en liste over medlemsstater, som er i 

fare for ikke at kunne opfylde målene 

rettidigt, ledsaget af egnede henstillinger 

rettet til de berørte medlemsstater." 

 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 

Direktiv 2008/98/EF 

Artikel 38 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen kan udarbejde 

retningslinjer for fortolkningen af 

definitionerne af nyttiggørelse og 

bortskaffelse. 

udgår 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 38a for at præcisere anvendelsen 

af den formel for forbrændingsanlæg, der 

er omhandlet i bilag II, punkt R1. Der 

kan tages hensyn til lokale klimaforhold 

som f.eks. streng kulde og behov for 

opvarmning, for så vidt de påvirker de 

energimængder, der teknisk kan anvendes 

eller produceres i form af elektricitet, 

opvarmning, afkøling eller procesdamp. 

Lokale forhold i regionerne i den yderste 

periferi som anerkendt i artikel 349, tredje 

afsnit, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde og i de territorier, 

der er omhandlet i artikel 25 i 

tiltrædelsesakten af 1985, kan også tages i 

betragtning. 

 

 (Formålet med dette ændringsforslag er 

også at lade artikel 38, stk. 1, i det 

eksisterende direktiv udgå.) 

Or. en 

 


