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8.3.2017 A8-0034/244 

Ändringsförslag  244 

Jean-François Jalkh 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att säkerställa att målen för 

materialåtervinning grundas på 

tillförlitliga och jämförbara data, och 

möjliggöra effektivare övervakning av 

framstegen mot dessa mål, bör 

definitionen av kommunalt avfall i 

direktiv 2008/98/EG vara i linje med den 

som används för statistiska ändamål av 

det europeiska statistikkontoret (Eurostat) 

och Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD), på 

grundval av vilken medlemsstater har 

rapporterat uppgifter under flera år. 
Definitionen av kommunalt avfall i detta 

direktiv är neutral vad gäller privat eller 

offentlig status för aktörer som hanterar 

avfall. 

(6) Definitionen av kommunalt avfall i 

detta direktiv är neutral vad gäller privat 

eller offentlig status för aktörer som 

hanterar avfall. 

Or. en 



 

AM\1119575SV.docx  PE598.523v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

8.3.2017 A8-0034/245 

Ändringsförslag  245 

Jean-François Jalkh 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Medlemsstaterna bör vidta 

åtgärder för att främja förebyggande av 

livsmedelsavfall, i linje med den agenda 

för hållbar utveckling fram till 2030 som 

antogs av FN:s generalförsamling den 

25 september 2015, och i synnerhet dess 

mål att halvera livsmedelsavfallet fram till 

2030. Dessa åtgärder bör syfta till att 

förebygga livsmedelsavfall i 

primärproduktionen, inom bearbetning 

och tillverkning, i detaljhandel och annan 

livsmedelsdistribution, i restauranger och 

cateringtjänster samt i hushållen. Med 

tanke på de miljömässiga och ekonomiska 

fördelarna med att förebygga 

livsmedelsavfall bör medlemsstaterna 

fastställa särskilda åtgärder för att 

åstadkomma detta. De bör också mäta 

vilka framsteg som görs när det gäller att 

minska livsmedelsavfallet. För att 

underlätta utbyte av bästa praxis inom 

EU, både mellan medlemsstaterna och 

mellan livsmedelsföretagare, bör 

enhetliga metoder för sådan mätning 

fastställas. Rapportering om mängden 

livsmedelsavfall bör ske vartannat år. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Ändringsförslag  246 

Jean-François Jalkh 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) För att se till att detta direktiv 

genomförs på ett bättre, punktligare och 

enhetligare sätt och för att föregripa 

brister i genomförandet, bör ett system för 

tidig varning inrättas så att brister kan 

upptäckas och åtgärdas innan 

tidsfristerna för att uppfylla målen går ut. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Ändringsförslag  247 

Jean-François Jalkh 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Följande punkt ska införas som 

punkt 1a: 

(a) Följande punkt ska införas som 

punkt 1a: 

”1a. kommunalt avfall: ”1a. kommunalt avfall: hushållsavfall och 

annat avfall, som på grund av sina 

egenskaper och sin sammansättning 

liknar hushållsavfall, 

(a) blandat avfall och separat 

insamlat avfall från hushåll, inklusive 

– papper och kartong, glas, metall, plast, 

biologiskt avfall, trä, textilier, avfall som 

utgörs av eller innehåller elektriska och 

elektroniska apparater, förbrukade 

batterier och ackumulatorer, 

– grovavfall, inklusive vitvaror, 

madrasser, möbler, 

– trädgårdsavfall, inklusive löv, gräsklipp, 

 

(b) blandat avfall och separat 

insamlat avfall från andra källor som är 

jämförbart med hushållsavfall till 

karaktär, sammansättning och mängd, 

 

(c) avfall från renhållning på 

marknader och gaturenhållning, 

inklusive gatsopning, innehåll i 

papperskorgar och avfall från skötsel av 

parker och trädgårdar; 

 

kommunalt avfall omfattar inte avfall 

från avloppsnät och rening av avlopp, 
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inklusive avloppsslam, och bygg- och 

rivningsavfall,” 

Or. en 

(Se lydelsen i artikel 2 b i direktiv 1999/31/EG.) 

Motivering 

För att bibehålla den nuvarande definitionen av kommunalt avfall. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Ändringsförslag  248 

Jean-François Jalkh 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12 

Direktiv 2008/98/EG 

”Artikel 11b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Följande artikel ska införas som 

artikel 11b: 

utgår 

”Artikel 11b  

Rapport om tidig varning  

1. Kommissionen ska, i samarbete med 

Europeiska miljöbyrån, utarbeta 

rapporter om framstegen mot uppnåendet 

av de mål som anges i artikel 11.2 c och d 

och 11.3 senast tre år innan de tidsfrister 

som föreskrivs i dessa bestämmelser löper 

ut. 

 

2. De rapporter som avses i punkt 1 ska 

innehålla följande: 

 

a) En uppskattning av måluppnåendet för 

varje medlemsstat. 

 

b) En förteckning över medlemsstater som 

riskerar att inte uppnå målen inom 

gällande tidsfrister, åtföljt av lämpliga 

rekommendationer för de berörda 

medlemsstaterna.” 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Ändringsförslag  249 

Jean-François Jalkh 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 38 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. Kommissionen får utarbeta 

riktlinjer för tolkningen av definitionerna 

av återvinning och bortskaffande. 

utgår 

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 38a för att fastställa tillämpningen 

av formeln för förbränningsanläggningar 

enligt punkt R1 i bilaga II. Lokala 

klimatförhållanden får beaktas, t.ex. hård 

kyla och uppvärmningsbehov, i den mån 

de påverkar den energimängd som 

tekniskt kan utnyttjas eller produceras i 

form av elektricitet, uppvärmning, kylning 

eller processånga. Lokala förhållanden i 

de yttersta randområdena i enlighet med 

artikel 349 tredje stycket i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt och i 

de territorier som anges i artikel 25 i 1985 

års anslutningsakt får också beaktas. 

 

 (Detta ändringsförslag syftar till att stryka 

artikel 38.1 även i den befintliga 

rättsakten.) 

Or. en 

 


