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ÆNDRINGSFORSLAG
Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende
ændringsforslag:
Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)
Affaldshåndteringen i Unionen bør
forbedres for at beskytte, bevare og
forbedre miljøkvaliteten, beskytte
menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og
rationel udnyttelse af naturressourcerne og
fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)
Affaldshåndteringen, omdannelsen og -anvendelsen i Unionen
bør forbedres for at beskytte, bevare og
forbedre miljøkvaliteten, beskytte
menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og
rationel udnyttelse af naturressourcerne og
fremme en ægte cirkulær økonomi, som vil
begrænse negative virkninger på miljøet
og bevare naturressourcer, opnå en bedre
forvaltning af råstoffer og samtidig gøre
økonomien mindre afhængig af import,
øge energieffektiviteten, mindske
Unionens energiafhængighed, åbne for
nye økonomiske muligheder og nye
markeder samt fremme skabelsen af
kvalitetsjob. For at skabe en ægte
cirkulær økonomi må der træffes
yderligere foranstaltninger, der fokuserer
på produkters samlede livscyklus,
herunder bæredygtig udvinding af
materialer, miljøvenligt produktdesign,
miljøeffektiv produktion og bæredygtigt
forbrug, på en måde, der bevarer
ressourcer og lukker kredsløbet. En
forbedret ressourceanvendelse vil også
medføre betydelige nettobesparelser for
Unionens virksomheder, offentlige
myndigheder og forbrugere og samtidig
reducere de samlede årlige
drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
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Betragtning 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)
De mål for forberedelse med
henblik på genbrug og genanvendelse af
affald, der er fastsat i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2008/98/EF14, bør
ændres, så de bedre afspejler Unionens
ambition om at omstille sig til en cirkulær
økonomi.

(2)
De mål for forberedelse med
henblik på genbrug og genanvendelse af
affald, der er fastsat i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2008/98/EF14 , bør
ændres, så de bedre afspejler Unionens
ambition om at omstille sig til en produktiv
cirkulær økonomi ved, at der træffes de
nødvendige foranstaltninger for at sikre,
at affaldet kan betragtes som en nyttig
ressource i forbindelse med denne
omstilling.

__________________

__________________

14

14

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2008/98/EF af 19. november 2008 om
affald og om ophævelse af visse direktiver
(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2008/98/EF af 19. november 2008 om
affald og om ophævelse af visse direktiver
(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(2 a) Den 9. juli 2015 vedtog EuropaParlamentet en beslutning om
ressourceeffektivitet: overgang til en
cirkulær økonomi1a, hvori det bl.a.
understregede behovet for at opstille
bindende reduktionsmål for affald,
udarbejde
affaldsforebyggelsesforanstaltninger og
fastsætte klare og utvetydige definitioner.
_______________
1a

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0266.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)
Mange medlemsstater har endnu
ikke udviklet den nødvendige infrastruktur
for affaldshåndtering. Det er derfor vigtigt
at opstille langsigtede politiske mål som
retningslinje for foranstaltninger og
investeringer, navnlig ved at forhindre
skabelsen af strukturel overkapacitet for
behandling af restaffald og fastlåsning af
genanvendelige materialer nederst i
affaldshierarkiet.

(3)
Mange medlemsstater har endnu
ikke udviklet den nødvendige infrastruktur
for affaldshåndtering. Det er derfor vigtigt
at opstille langsigtede politiske mål samt
økonomisk, skattemæssig og politisk
støtte, som vil være retningsgivende for
foranstaltninger og investeringer, navnlig
ved at forhindre skabelsen af strukturel
overkapacitet for behandling af restaffald,
såsom deponering og forbrænding, og
fastlåsning af genanvendelige materialer på
det laveste niveau i affaldshierarkiet. For
at nå de relevante mål er det i den
forbindelse afgørende at gøre brug af de
europæiske struktur- og investeringsfonde
med henblik på at finansiere udviklingen
af den affaldshåndteringsstruktur, der er
nødvendig for forebyggelse, genbrug og
genanvendelse. Det er også afgørende, at
medlemsstaterne ændrer deres nuværende
affaldsforebyggelsesprogrammer i
overensstemmelse med dette direktiv og
tilpasser deres investeringer derefter.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)
Definitioner af kommunalt affald,
bygge- og nedrivningsaffald, endelig
genanvendelsesproces og opfyldning skal
indføjes i direktiv 2008/98/EF, således at
anvendelsesområdet for disse begreber
bliver præciseret.

(5)
Definitioner af kommunalt affald,
bygge- og nedrivningsaffald, handels- og
industriaffald, endelig
genanvendelsesproces, henkastning af
affald, havaffald og opfyldning skal
indføjes i direktiv 2008/98/EF, således at
anvendelsesområdet for disse begreber
bliver præciseret.

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(5a) Sammenhængen mellem direktiv
2008/98/EF om affald og beslægtet EUlovgivning såsom Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/28/EF1a og
Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/20061b bør
sikres – navnlig med en
sammenhængende fortolkning og
anvendelse af begreberne "affald",
"affaldshierarki" og "biprodukt" i
henhold til disse retsakter.
__________________
1a

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme
af anvendelsen af energi fra vedvarende
energikilder og om ændring og senere
ophævelse af direktiv 2001/77/EF
og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s.
16).
1b

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering
og godkendelse af samt begrænsninger
for kemikalier (REACH), om oprettelse af
et europæisk kemikalieagentur og om
ændring af direktiv 1999/45/EF og
ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 793/93 og Kommissionens forordning
(EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv
76/769/EØF og Kommissionens direktiv
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og
2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s.
1).

Ændringsforslag 7
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
PE582.196v02-00
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(6)
For at sikre at målene for
genanvendelse er baseret på pålidelige og
sammenlignelige data og muliggøre en
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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.

mere effektiv overvågning af fremskridtene
med at nå disse mål, bør definitionen af
kommunalt affald i direktiv 2008/98/EF
være harmoniseret 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.

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)
Medlemsstaterne bør indføre
passende incitamenter til at fremme
anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig
finansielle incitamenter med sigte på at
opfylde målene om forebyggelse og
genanvendelse af affald i dette direktiv,
såsom deponerings- og
forbrændingsgebyrer, ordninger med
mængdebaseret afregning, ordninger for
udvidet producentansvar og incitamenter
for lokale myndigheder.

(7)
Medlemsstaterne bør indføre
passende incitamenter til at fremme
anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig
finansielle, skatte- og reguleringsmæssige
incitamenter med sigte på at opfylde
målene om forebyggelse og genanvendelse
af affald i dette direktiv, såsom
deponerings- og forbrændingsgebyrer,
ordninger med mængdebaseret afregning,
ordninger for udvidet producentansvar og
incitamenter for lokale myndigheder. Med
henblik på at bidrage til at nå målene i
dette direktiv bør medlemsstaterne kunne
anvende de i bilag VIa fastsatte
økonomiske instrumenter eller andre
foranstaltninger. Medlemsstaterne bør
træffe foranstaltninger, som kan hjælpe
med at opnå sorteret materiale af høj
kvalitet.

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(8a) Omstillingen til en cirkulær
økonomi bør drage fuld nytte af den
digitale innovation. Derfor bør der
udvikles elektroniske værktøjer såsom en
onlineplatform til handel med affald som
en ny ressource for at lette
handelsoperationer og mindske
operatørernes administrative byrde og
således forstærke den industrielle
symbiose.

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 9
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)
Ordninger for udvidet
producentansvar er et væsentligt element af
effektiv affaldshåndtering, men der er stor
forskel på ordningernes effektivitet og
anvendelse i de forskellige medlemsstater.
Der bør derfor fastsættes
minimumsdriftsvilkår for udvidet
producentansvar. Disse vilkår bør
nedbringe omkostningerne og forbedre
resultaterne samt sikre lige
konkurrencevilkår, herunder for små og
mellemstore virksomheder, og fjerne
hindringerne for et velfungerende indre
marked. De bør også bidrage til, at
omkostningerne ved udtjente produkter
medtages i produktpriserne, og give
producenterne incitamenter til at tage bedre
hensyn til genanvendelighed og genbrug
ved udformningen af deres produkter.
Vilkårene bør gælde for både nye og
eksisterende ordninger for udvidet
producentansvar. Det er dog nødvendigt
med en overgangsperiode for eksisterende
ordninger for udvidet producentansvar, så
deres strukturer og procedurer kan tilpasses
de nye vilkår.

(9)
Ordninger for udvidet
producentansvar er et væsentligt element af
effektiv affaldshåndtering, men der er stor
forskel på ordningernes effektivitet og
anvendelse i de forskellige medlemsstater.
Der bør derfor fastsættes
minimumsdriftsvilkår for ordninger for
udvidet producentansvar. Disse vilkår bør
nedbringe omkostningerne og forbedre
resultaterne, lette reparationer, forbedre
gennemførelse og håndhævelse af
særskilt indsamling og sortering, sikre
genanvendelse af højere kvalitet,
medvirke til at sikre omkostningseffektiv
adgang til sekundære råstoffer samt sikre
lige konkurrencevilkår, herunder for små
og mellemstore virksomheder, og fjerne
hindringerne for et velfungerende indre
marked. De bør også bidrage til, at
omkostningerne ved udtjente produkter
medtages i produktpriserne, og give
producenterne incitamenter til at tage bedre
hensyn til genbrugs- og
reparationsmuligheder, genanvendelighed
samt udfasning af farlige stoffer ved
udformningen af deres produkter.
Vilkårene bør gælde for både nye og
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eksisterende ordninger for udvidet
producentansvar. Det er dog nødvendigt
med en overgangsperiode for eksisterende
ordninger for udvidet producentansvar og
for medlemsstater uden udvidet
producentansvar, så deres strukturer og
procedurer kan tilpasses de nye vilkår. I
overgangsperioden bør medlemsstater
uden udvidet producentansvar sikre, at
deres affaldshåndteringssystemer på en
retskraftig, gennemsigtig og ansvarlig
måde skaber resultater, der er i fuld
overensstemmelse med mindstekravene til
ordninger for udvidet producentansvar.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 10
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Affaldsforebyggelse er den mest
effektive metode til at forbedre
ressourceeffektiviteten og mindske
affaldets miljømæssige virkninger. Det er
derfor vigtigt, at medlemsstaterne træffer
passende foranstaltninger for at forebygge
affaldsproduktionen og overvåge og
vurdere de fremskridt, der gøres med
gennemførelsen af sådanne
foranstaltninger. For at sikre at de
overordnede fremskridt med
gennemførelsen af
affaldsforebyggelsesforanstaltningerne
måles på ensartet vis, bør der fastsættes
fælles indikatorer.
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(10) Affaldsforebyggelse er den mest
effektive metode til at forbedre
ressourceeffektiviteten, mindske affaldets
miljømæssige virkninger samt fremme
holdbare materialer af høj kvalitet, der
kan genanvendes og genbruges, og
mindske afhængigheden af import af
stadig mere sjældne råstoffer. Det er
derfor vigtigt, at medlemsstaterne træffer
passende foranstaltninger for at forebygge
affaldsproduktionen, herunder
foranstaltninger, der mindsker
tilstedeværelsen af farlige stoffer,
fremmer materialegenanvendelse af høj
kvalitet, bekæmper planlagt forældelse,
styrker forbrugernes stilling med bedre
produktoplysninger, fremmer løbende
kommunikation og jævnlige
oplysningskampagner om
affaldsforebyggelse, og overvåge og
vurdere de fremskridt, der gøres med
gennemførelsen af sådanne
foranstaltninger, tillige med forebyggende
foranstaltninger til reduktion af
affaldsproduktionen for at afkoble den fra
økonomisk vækst. For at sikre at de
9/60
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overordnede fremskridt med
gennemførelsen af
affaldsforebyggelsesforanstaltningerne
måles på ensartet vis, bør der fastsættes
fælles indikatorer og beregningsmetoder.

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Betragtning 12
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne bør træffe
foranstaltninger for at fremme
bekæmpelsen af madspild i tråd med 2030dagsordenen 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 primær
produktion, 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.

(12) Medlemsstaterne bør træffe
foranstaltninger for at fremme
bekæmpelsen af madspild i tråd med 2030dagsordenen for bæredygtig udvikling, som
De Forenede Nationers Generalforsamling
vedtog den 25. september 2015, og navnlig
målet om at reducere madspild med
mindst 50 % senest i 2030. Disse
foranstaltninger bør sigte mod at forhindre
madspild i detail- og forbrugerleddet og
reducere fødevaretab i produktions- og
forsyningskæderne, herunder
landbrugsprodukter, som bevidst ikke
høstes eller som går tabt efter høsten, og
anden fødevaredistribution, i offentlige og
private organisationer, som sælger eller
tilbyder måltider, og i
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 i deres nationale
affaldsforebyggelsesprogrammer for at
reducere madspild med mindst 30 %
senest i 2025 og 50 % senest i 2030 og bør
måle de fremskridt, der gøres med
reduktionen af madspild. For at lette
udvekslingen af god praksis i hele
Unionen både mellem medlemsstater og
mellem fødevarevirksomhedsledere, bør
der fastsættes ensartede metoder til måling
heraf. Rapportering om mængden af
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madspild bør foretages hvert andet år. Med
henblik på at forebygge madspild bør
medlemsstaterne opstille en ramme, som
giver fødevaresektoren bedre muligheder
for at distribuere og donere ikke-solgte
produkter, samtidig med at det sikres, at
en sådan distribution ikke påvirker
menneskers sundhed eller
fødevaresikkerheden negativt.

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(13 a) Kommissionen bør undersøge
muligheden for at opstille mål for
genanvendelse af ikkefarligt handels- og
industriaffald med
genanvendelsesforpligtelser svarende til
dem, der gælder for kommunalt affald.
For at opbygge et præcist grundlag med
henblik på at fastsætte disse mål bør
Kommissionen indsamle data om denne
type affald ud fra medlemsstaternes fælles
rapportering. Senest to år efter, at
indsamlingen af disse data har fundet
sted, bør Kommissionen på grundlag af en
konsekvensanalyse overveje muligheden
for at fastsætte særskilte mål for
genanvendelse af ikkefarligt handels- og
industriaffald senest i 2025, som
minimum for papir, glas, metal, plast og
bioaffald.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(13b) Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2008/56/EF1a er den bindende
retsakt på EU-plan for evaluering,

AD\1106026DA.docx
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overvågning og fastsættelse af miljømål
med henblik på at opnå en god
miljøtilstand for så vidt angår havaffald.
De største kilder til havaffald er dog
landbaserede aktiviteter, og de forårsages
af dårlig praksis inden for håndtering af
fast affald, mangel på infrastruktur og
mangel på offentlig bevidsthed.
Medlemsstaterne bør derfor vedtage
foranstaltninger for at reducere
landbaseret affald, der kan forventes at
ende i havmiljøet, i tråd med 2030dagsordenen for bæredygtig udvikling,
som De Forenede Nationers
Generalforsamling vedtog den 25.
september 2015, og navnlig sigte mod at
opfylde målet om at reducere havaffald
med 50 % senest i 2030. Medlemsstaterne
bør under henvisning til de miljømæssige
og økonomiske fordele ved at forebygge
havaffald træffe specifikke
foranstaltninger til forebyggelse af
havaffald i deres
affaldsforebyggelsesprogrammer for i det
mindste at nå et mål for reduktion af
havaffald med 50 % senest i 2030 og bør
måle fremskridtene med reduktionen af
havaffald. For at lette udvekslingen af
god praksis mellem medlemsstaterne i
hele Unionen bør der fastsættes ensartede
metoder til måling heraf. Rapportering
om mængden af havaffald bør foretages
hvert andet år.
__________________
1aEuropa-Parlamentets

og Rådets direktiv
2008/56/EF af 17. juni 2008 om
fastlæggelse af en ramme for
Fællesskabets havmiljøpolitiske
foranstaltninger
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164
af 25.6.2008, s. 19).

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Betragtning 13 c (ny)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(13 c) For at bidrage til opfyldelsen af
målene om den cirkulære økonomi bør
Kommissionen aktivt fremme
koordineringen og udvekslingen af
oplysninger og bedste praksis mellem
medlemsstaterne,
civilsamfundsorganisationer, regionale og
lokale myndigheder, arbejdsmarkedets
parter og mellem forskellige sektorer af
økonomien, herunder affaldsindustrien
og finanssektoren. Denne koordinering og
udveksling kan opnås ved at indføre
kommunikationsplatforme for den
cirkulære økonomi, som kan bidrage til at
øge kendskabet til nye industriløsninger
og give et bedre overblik over tilgængelig
kapacitet samt til at forbinde
affaldsindustrien og finanssektoren og
støtte en industriel symbiose.
Kommissionen bør ligeledes aktivt
fremme deleplatforme som
forretningsmodel for den cirkulære
økonomi.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(15 a) Særskilt indsamling og
genanvendelse af olieaffald ville indebære
betydelige økonomiske og miljømæssige
fordele ved at sikre forsyningen med
råstoffer, gøre fremskridt i retning af
omstillingen til en cirkulær økonomi og
bidrage til at mindske afhængigheden af
olieforsyning. Nogle medlemsstater
indsamler og genanvender allerede en
stor del af deres olieaffald. Ikke desto
mindre kom blot 13 % af alle basisolier i
2015 fra regenereret olieaffald.
Kommissionen bør derfor senest den ...
[indsæt dato to år efter ikrafttrædelsen af
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dette direktiv] forelægge en
konsekvensanalyse af indførelsen af et
mål for indsamling og genanvendelse af
olieaffald for hele Unionen.

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(15b) Hvor det er muligt, bør
medlemsstaterne tilskynde til anvendelsen
af materialer såsom permanente
materialer, som er af større værdi for den
cirkulære økonomi, fordi de kan
klassificeres som materialer, der kan
genanvendes uden kvalitetstab, uanset
hvor ofte de genanvendes.

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Betragtning 16
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Der findes store forskelle mellem
medlemsstaterne med hensyn til resultatet
af deres affaldshåndtering, navnlig hvad
angår genanvendelse af kommunalt affald.
For at tage hensyn til disse forskelle bør de
medlemsstater, der ifølge data fra Eurostat
i 2013 genanvendte mindre end 20 % af
deres kommunale affald, indrømmes mere
tid til at opfylde de mål for forberedelse
med henblik på genbrug og genanvendelse,
der er fastsat for 2025 og 2030. I lyset af de
gennemsnitlige årlige fremskridt, der er
konstateret i medlemsstaterne i de seneste
femten år, vil disse medlemsstater skulle
øge deres genanvendelseskapacitet til et
niveau, der ligger langt over de tidligere
gennemsnit, for at opfylde disse mål. For at
sikre at der gøres vedvarende fremskridt
hen imod målene, og at manglerne i

(16) Der findes store forskelle mellem
medlemsstaterne med hensyn til resultatet
af deres affaldshåndtering, navnlig hvad
angår genanvendelse af kommunalt affald.
For at tage hensyn til disse forskelle bør de
medlemsstater, der ifølge data fra Eurostat
i 2013 genanvendte mindre end 20 % af
deres kommunale affald, indrømmes mere
tid til at opfylde de mål for forberedelse
med henblik på genbrug og genanvendelse,
der er fastsat for 2025 og 2030. I lyset af de
gennemsnitlige årlige fremskridt, der er
konstateret i medlemsstaterne i de seneste
femten år, vil disse medlemsstater skulle
øge deres genanvendelseskapacitet til et
niveau, der ligger langt over de tidligere
gennemsnit, for at opfylde disse mål. For at
sikre at der gøres vedvarende fremskridt
hen imod målene, og at manglerne i
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forbindelse med gennemførelsen afhjælpes
i god tid, bør de medlemsstater, der får
tildelt mere tid, opfylde midlertidige mål
og fastlægge en gennemførelsesplan.

forbindelse med gennemførelsen afhjælpes
i god tid, bør de medlemsstater, der får
tildelt mere tid, opfylde midlertidige mål
og fastlægge en gennemførelsesplan med
hjælp fra Kommissionen.

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Betragtning 18
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør med henblik
på beregning af, om målene for
forberedelse med henblik på genbrug og
genanvendelse er opfyldt, kunne medtage
produkter og komponenter, der er forberedt
med henblik på genbrug af anerkendte
genbrugsoperatører og anerkendte pant- og
retursystemer, og genanvendelsen af
metaller, der finder sted i forbindelse med
forbrænding. Kommissionen vil med
henblik på at sikre en ensartet beregning af
disse data vedtage detaljerede regler for
bestemmelse af anerkendte operatører
inden for forberedelse med henblik på
genbrug og anerkendte pant- og
retursystemer, kvalitetskriterier for
genanvendte metaller og regler for
indsamling, kontrol og rapporteringen af
data.

(18) Medlemsstaterne bør med henblik
på beregning af, om målene for
forberedelse med henblik på genbrug og
genanvendelse er opfyldt, kunne medtage
produkter og komponenter, eller, hvis det
er relevant, emballage, der er forberedt
med henblik på genbrug af anerkendte
genbrugsoperatører og anerkendte pant- og
retursystemer, og genanvendelsen af
metaller, der finder sted i forbindelse med
energiudnyttelse og forbrænding.
Kommissionen vil med henblik på at sikre
en ensartet beregning af disse data vedtage
detaljerede regler for bestemmelse af
anerkendte operatører inden for
forberedelse med henblik på genbrug og
anerkendte pant- og retursystemer,
kvalitetskriterier for genanvendte metaller
og regler for indsamling, kontrol og
rapporteringen af data.

Ændringsforslag 20
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

(19) For at sikre en bedre, mere rettidig
og mere ensartet gennemførelse af dette
direktiv og foregribe svagheder i
gennemførelsen bør der, med hjælp fra
Kommissionen, oprettes et system for
tidlig varsling, så mangler kan opdages, og
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at opfylde målene udløber.

foranstaltninger træffes, før fristerne for at
opfylde målene udløber.

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Betragtning 20
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Opfyldelsen af forpligtelsen til at
indføre ordninger for særskilt indsamling
af papir, metal, plast og glas er en vigtig
forudsætning for at øge den andel af affald,
der forberedes med henblik på genbrug og
genanvendelse i medlemsstaterne. Desuden
bør bioaffald indsamles særskilt for at
bidrage til en øget andel af affald, der
forberedes med henblik på genbrug og
genanvendelse, og forhindre forurening af
genanvendelige materialer.

(20) Opfyldelsen af forpligtelsen til at
indføre ordninger for særskilt indsamling
af papir, metal, plast, glas, træ og tekstiler
er en vigtig forudsætning for at øge den
andel af affald, der forberedes med henblik
på genbrug og genanvendelse i
medlemsstaterne. Desuden bør bioaffald
indsamles særskilt for at bidrage til en øget
andel af affald, der forberedes med henblik
på genbrug og genanvendelse, og forhindre
forurening af tørre, genanvendelige
materialer, samt at det forbrændes eller
deponeres. En mere produktiv anvendelse
af affald kan endvidere skabe et vigtigt
incitament for forsyningskæderne i
bioøkonomien. Særskilt indsamling af
bioaffald fra kommunalt affald og
landbrugsaffald bør derfor gøres
obligatorisk. Bioøkonomien spiller en
afgørende rolle i forbindelse med at
garantere adgang til råstoffer i hele
Unionen. Kommissionen bør overveje at
fastsætte et mål for genanvendelse af
bioaffald for at tiltrække
infrastrukturinvesteringer i
genanvendelsesanlæg til bioaffald og for
at sætte skub i omforarbejdningen af
organisk materiale.

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Betragtning 21
Kommissionens forslag
(21)

Korrekt håndtering af farligt affald

PE582.196v02-00

DA

Ændringsforslag
(21)
16/60

Korrekt håndtering af farligt affald
AD\1106026DA.docx

er stadig et problem i Unionen, og dataene
om behandlingen af denne affaldsstrøm er
ufuldstændige. Registrerings- og
sporbarhedsmekanismerne bør derfor
forbedres ved at indføre elektroniske
registre for farligt affald i medlemsstaterne.
Elektronisk dataindsamling bør om
nødvendigt udvides til at omfatte andre
typer affald for at forenkle registreringen
for virksomheder og forvaltninger og
forbedre overvågningen af affaldsstrømme
i Unionen.

er stadig et problem i Unionen, og dataene
om behandlingen af denne affaldsstrøm er
ufuldstændige. Registrerings- og
sporbarhedsmekanismerne bør derfor
forbedres ved at indføre elektroniske
registre for farligt affald i medlemsstaterne.
Elektronisk dataindsamling bør i så vid
udstrækning som muligt udvides til at
omfatte andre typer affald for at forenkle
registreringen for virksomheder og
forvaltninger og forbedre overvågningen af
affaldsstrømme i Unionen. Dataene bør
indsamles i overensstemmelse med
standarder og specifikationer, der
understøtter mål om åbne data, og bør
gøres tilgængelige som åbne data.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(21 a) Med henblik på at undgå, at
kommunalt affald forurenes med farlige
stoffer, som kan forringe
genanvendelseskvaliteten og dermed
hæmme udbredelsen af sekundære
råstoffer, bør medlemsstaterne indføre
særskilte indsamlingsstrømme for farligt
affald fra husholdninger. EU-midler, som
afsættes til støtte for omstillingen til den
cirkulære økonomi, kunne anvendes til
forskningsprogrammer vedrørende
erstatning af farlige stoffer og behandling
af farligt affald.

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Betragtning 22
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Dette direktiv fastsætter langsigtede
mål for Unionens affaldshåndtering og

(22) Dette direktiv fastsætter langsigtede
mål for Unionens affaldshåndtering og
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giver økonomiske operatører og
medlemsstater klare retningslinjer for de
investeringer, der skal til for at opfylde
målene i dette direktiv. Medlemsstaterne
bør ved udarbejdelsen af deres nationale
strategier for affaldshåndtering og
planlægning af investeringer i
infrastrukturen for affaldshåndtering gøre
fornuftig brug af de europæiske strukturog investeringsfonde ved at fremme
forebyggelse, genbrug og genanvendelse i
overensstemmelse med affaldshierarkiet.

giver økonomiske operatører og
medlemsstater klare retningslinjer for de
investeringer, der skal til for at opfylde
målene i dette direktiv. Medlemsstaterne
bør ved udarbejdelsen af deres nationale
strategier for affaldshåndtering og
planlægning af investeringer i
infrastrukturen for affaldshåndtering gøre
fornuftig brug af de europæiske strukturog investeringsfonde ved i første række at
fremme forebyggelse og genbrug og
dernæst genanvendelse i
overensstemmelse med affaldshierarkiet og
undlade at støtte deponering og
forbrænding af affald.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Betragtning 23
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Visse råstoffer har stor betydning
for økonomien i Unionen, og forsyningen
heraf er præget af høj risiko. For at sikre
forsyningen af disse råstoffer bør
medlemsstaterne i tråd med målene og
målsætningerne for det europæiske
innovationspartnerskab om råstoffer træffe
foranstaltninger til at opnå den bedst
mulige håndtering af affald, der indeholder
betydelige mængder af disse råstoffer, idet
der tages hensyn til den økonomiske og
teknologiske gennemførlighed og
miljøfordelene. Kommissionen har
opstillet en liste over råstoffer af kritisk
betydning for EU18. Denne liste
gennemgås regelmæssigt af
Kommissionen.

(23) Visse råstoffer har stor betydning
for økonomien i Unionen, og forsyningen
heraf er præget af høj risiko. For at sikre
forsyningen af disse råstoffer bør
medlemsstaterne i tråd med målene og
målsætningerne for det europæiske
innovationspartnerskab om råstoffer træffe
foranstaltninger til at opnå den bedst
mulige håndtering af affald, der indeholder
betydelige mængder af disse råstoffer, ved
at forhindre deponering og forbrænding
af ubehandlet affald, idet der tages hensyn
til den økonomiske og teknologiske
gennemførlighed samt miljø- og
sundhedsfordelene. Kommissionen har
opstillet en liste over kritiske råstoffer for
EU18. Denne liste gennemgås regelmæssigt
af Kommissionen.

__________________

__________________
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Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Betragtning 25
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Henkastning af affald har en direkte
og skadelig indvirkning på miljøet og på
borgernes velvære, og de høje
rensningsomkostninger er en unødig
økonomisk belastning for samfundet. Dette
problem kan løses gennem indførelse af
specifikke foranstaltninger i
affaldshåndteringsplaner og korrekt
håndhævelseskontrol foretaget af de
kompetente myndigheder.

(25) Henkastning af affald har en direkte
og skadelig indvirkning på miljøet og på
borgernes velvære, og de høje
rensningsomkostninger er en unødig
økonomisk belastning for samfundet.
Henkastning af affald må betragtes som
et samfundsmæssigt problem forårsaget
af enkeltpersoner, der håndterer affald på
en upassende eller ulovlig måde. Dette
problem kan løses gennem indførelse af
specifikke foranstaltninger i
affaldshåndteringsplaner og korrekt
håndhævelseskontrol foretaget af de
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Betragtning 28
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Medlemsstaternes rapportering af
statistiske data er afgørende for, at
Kommissionen kan vurdere, hvorvidt
medlemsstaterne overholder
affaldslovgivningens bestemmelser.
Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og
sammenlignelighed bør forbedres ved at
indføre et enkelt kontaktpunkt for alle
affaldsrelaterede data, ophæve forældede
rapporteringskrav, gennemføre
benchmarking af nationale
rapporteringsmetoder og indføre en rapport
om validering af datakvaliteten.
Medlemsstaterne skal derfor ved
rapporteringen om opfyldelsen af målene
i affaldslovgivningen anvende den seneste
metode, der er udarbejdet af
Kommissionen og medlemsstaternes
nationale statistiske kontorer.

(28) Medlemsstaternes rapportering af
statistiske data er afgørende for, at
Kommissionen kan vurdere, hvorvidt
medlemsstaterne overholder
affaldslovgivningens bestemmelser.
Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og
sammenlignelighed bør forbedres ved at
fastlægge en fælles metode til
dataindsamling og -behandling, ved at
indføre et enkelt kontaktpunkt for alle
affaldsrelaterede data, som bør være
Eurostat, og ved at ophæve forældede
rapporteringskrav, gennemføre
benchmarking af nationale
rapporteringsmetoder og indføre en rapport
om validering af datakvaliteten, som bør
baseres på et harmoniseret format.
Pålidelig rapportering af sammenlignelige
statistiske data om affaldshåndtering er
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altafgørende for en effektiv
gennemførelse og sikring af, at
medlemsstaternes data kan
sammenlignes. Medlemsstaterne bør
derfor ved udarbejdelsen af rapporterne
om gennemførelse i henhold til dette
direktiv anvende den nyeste metode, der er
udviklet af Kommissionen og af
medlemsstaternes nationale statistiske
kontorer.

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(28a) Forskning og innovation er
afgørende for at understøtte EU's
omstilling til en cirkulær økonomi, hvor
affald betragtes som en ressource. For at
nå dette mål er det nødvendigt inden for
rammerne af Horisont 2020 at bidrage til
forsknings- og innovationsprojekter, som
er i stand til at demonstrere og afprøve
den cirkulære økonomis økonomiske og
miljømæssige bæredygtighed i praksis.
Foruden at sikre en systemisk tilgang er
disse projekter i stand til at bidrage til
udvikling af lovgivning, der fremmer
innovation og samtidig er let
gennemførlig, navnlig ved at identificere
mulige reguleringsmæssige usikkerheder,
barrierer og huller, som kan hæmme
udviklingen af forretningsmodeller, der
bygger på ressourceeffektivitet.

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Betragtning 28 b (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(28b) Hvert tredje år bør Kommissionen
offentliggøre en rapport på grundlag af de
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data og oplysninger, som medlemsstaterne
rapporterer, med henblik på at aflægge
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet
om de fremskridt, der er gjort med at
opfylde målene for genanvendelse og med
gennemførelsen af de nye forpligtelser,
der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(33 a) Medlemsstaterne bør sørge for en
høj grad af sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen i de sektorer, der
beskæftiger sig med produktion,
genanvendelse, reparation, forberedelse
med henblik på genbrug og
affaldshåndtering, under iagttagelse af de
specifikke risici, som arbejdstagerne
udsættes for i disse sektorer, og de bør
sikre, at den eksisterende EU-lovgivning
på området gennemføres og håndhæves
korrekt.

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Betragtning 33 b (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(33b) Det er afgørende at sikre, at den
eksisterende affaldslovgivning
gennemføres og håndhæves korrekt.

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Betragtning 33 c (ny)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(33c) Dette direktiv er vedtaget under
hensyntagen til forpligtelserne i den
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016
om bedre lovgivning og bør gennemføres
og anvendes i henhold til vejledningen i
denne aftale.

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 2 – stk. 2 – litra b)
Gældende tekst

Ændringsforslag
-1)
Artikel 2, stk. 2, litra b), affattes
således:

"b)
animalske biprodukter, herunder
forarbejdede produkter, der er omfattet af
forordning (EF) nr. 1774/2002, undtagen
dem, der er bestemt til forbrænding,
deponering eller anvendelse i biogaseller komposteringsanlæg"

"b)
animalske biprodukter, herunder
forarbejdede produkter, der er omfattet af
forordning (EF) nr. 1774/2002, undtagen
dem, der er bestemt til forbrænding eller
deponering"

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 1a) – afsnit 2a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Kommunalt affald som defineret i dette
direktiv skal betragtes som værende
neutralt med hensyn til, om den operatør,
der håndterer affaldet, har status som
offentlig eller privat aktør.
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Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 1 b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
a a) Følgende nummer indsættes:
"1b) "handels- og industriaffald":
ikkefarligt blandet affald og særskilt
indsamlet affald i større mængder end
kommunalt affald fra kommercielle og
industrielle aktiviteter og/eller lokaliteter
og herunder papir og pap, glas, metal,
plast, bioaffald, træ og storskrald.
Handels- og industriaffald omfatter ikke
kommunalt affald, bygge- og
nedrivningsaffald, affald fra
spildevandsledninger og
spildevandsbehandling og herunder
spildevandsslam"

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a b (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 1 c (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
a b) Følgende nummer indsættes:
"1c) "henkastning af affald": enhver
tilsigtet eller utilsigtet handling eller
undladelse fra en fysisk persons side, der
resulterer i efterladt affald, uanset om
handlingen eller udeladelsen er tilsigtet
eller utilsigtet"

Ændringsforslag 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a c (nyt)
AD\1106026DA.docx
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Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 1 d (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
a c) Følgende nummer indsættes:
“1d) "madspild": fødevarer, der tages ud
af eller bortskaffes i fremstillings-,
forarbejdnings-, detail- eller
forbrugerleddet samt fødevaretab i hele
fødevareproduktions- og
forsyningskæden, herunder
primærproduktions-, transport- og
opbevaringstab samt landbrugsprodukter,
der bevidst ikke høstes eller går tabt efter
høst"

Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 4)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)
"bioaffald": bionedbrydeligt haveog parkaffald, mad- og køkkenaffald fra
husholdninger, restauranter,
cateringfirmaer og detailforretninger samt
lignende affald fra
fødevareforarbejdningsvirksomheder og
andet affald med lignende bionedbrydelige
egenskaber, der med hensyn til type,
sammensætning og mængde er
sammenligneligt"

4)
"bioaffald": bionedbrydeligt haveog parkaffald, ikke-animalsk
landbrugsaffald (herunder tab efter høst),
mad- og køkkenaffald fra husholdninger,
restauranter, cateringfirmaer og
detailforretninger samt lignende affald fra
fødevareproduktions- og
fødevareforarbejdningsvirksomheder og
andet affald med lignende bionedbrydelige
egenskaber og komposteringsevne, der
med hensyn til type og sammensætning er
sammenligneligt"

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2) – litra d)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 4a)

PE582.196v02-00

DA

24/60

AD\1106026DA.docx

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a)
"bygge- og nedrivningsaffald":
affald henhørende under kategorierne for
bygnings- og nedrivningsaffald i den
affaldsliste, der er vedtaget i henhold til
artikel 7"

4a)
"bygge- og nedrivningsaffald":
affald henhørende under kategorierne for
bygnings- og nedrivningsaffald, herunder
lette materialer, i den affaldsliste, der er
vedtaget i henhold til artikel 7"

Ændringsforslag 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra d a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 4 b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
da)

Følgende nummer indsættes:

“4b) "permanente materialer":
materialer, som, når de først er fremstillet,
kan genanvendes, uden at kvaliteten
forringes, uanset hvor ofte materialet
genanvendes"

Ændringsforslag 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra d b (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 9 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
db)

Følgende nummer indsættes:

“9a) "udvidet producentansvar":
producentens fulde eller delvise
driftsmæssige og/eller finansielle ansvar
for et produkt udvidet til den fase af et
produkts livscyklus, der ligger efter
forbrugsfasen, som middel til at
medlemsstaterne kan opfylde Unionens
mål på affaldsområdet og øge andelen af
genbrug og genanvendelse"
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Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra e
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 16
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)
"forberedelse med henblik på
genbrug": enhver nyttiggørelsesoperation i
form af kontrol, rengøring eller reparation,
hvor affald, produkter eller
produktkomponenter, der er indsamlet af
anerkendte operatører inden for
forberedelse med henblik på genbrug eller
anerkendte pant- og retursystemer,
forberedes, således at de genbruges uden
anden forbehandling"

16)
"forberedelse med henblik på
genbrug": enhver nyttiggørelsesoperation i
form af kontrol, rengøring eller reparation,
hvor produkter eller produktkomponenter,
der er blevet til affald, forberedes, således
at de genbruges uden anden forbehandling

Ændringsforslag 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra e a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 16 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ea)

Følgende nummer indsættes:

“16a) "fortynding": blanding af affald
med et eller flere materialer eller andet
affald med det formål at reducere
koncentrationen, uden kemisk
omdannelse, af de komponenter, der
forefindes i affaldet, med henblik på at
sende det fortyndede affald til
forarbejdnings- eller
genanvendelsesprocesser, som ville være
forbudte for ikke-fortyndet affald"

Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra f)
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Directive 2008/98/CE
Artikel 3 – nr. 17a)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17a) "endelig genanvendelsesproces":
genanvendelsesproces, der begynder, når
der ikke længere er brug for mekanisk
sortering, og affaldsmaterialer indgår i en
produktionsproces og effektivt
omforarbejdes til produkter, materialer
eller stoffer

17a) "endelig genanvendelsesproces":
genanvendelsesproces, der begynder, når
der ikke længere er brug for mekanisk
sortering, og når affald og
affaldsmaterialer, der anses for at være
ophørt med at være affald i
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1,
indgår i en produktionsproces og effektivt
omforarbejdes til produkter, materialer
eller stoffer

Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra f a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – litra 17ba) (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fa)

Følgende nummer indsættes:

“17ba) "organisk genanvendelse": aerob
(dvs. kompostering) behandling af
affaldets bionedbrydelige dele både privat
og under kontrollerede forhold og ved
anvendelse af enten mikroorganismer
eller orme, hvorved der produceres
kompost. Deponering betragtes ikke som
organisk genanvendelse"

Ændringsforslag 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra f b (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 20 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fb)

Følgende nummer tilføjes:

“20a) "dekontaminering": enhver
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operation, der består i at fjerne eller
behandle uønskede farlige komponenter
eller forurenende stoffer fra affald med
henblik på at nedbryde dem"

Ændringsforslag 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra f c (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 20 b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fc)

Følgende nummer tilføjes:

“20b) "rekonditionering": den proces,
hvorved et produkt bringes tilbage i en
tilfredsstillende driftsklar stand ved hjælp
af genopbygning eller reparation af
vigtige komponenter, der er tæt på at
svigte"

Ændringsforslag 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra f d) (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 3 – nr. 20 c (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fd)

Følgende nummer tilføjes:

“20c) "olieaffald, der kan indsamles":
olieaffald, der kan indsamles, typisk 50 %
af det årlige forbrug af smøremidler i
medlemsstaterne"

Ændringsforslag 49
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 4 – stk. 3
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.
Medlemsstaterne gør brug af
passende økonomiske instrumenter for at
skabe incitamenter til anvendelse af
affaldshierarkiet.

3.
For at bidrage til de fastsatte mål i
nærværende direktiv og skabe
incitamenter til anvendelse af
affaldshierarkiet gør medlemsstaterne
brug af passende økonomiske instrumenter
eller andre foranstaltninger.
Medlemsstaterne kan til dette formål
anvende de i bilag VIa fastsatte
økonomiske instrumenter eller andre
foranstaltninger.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen
de specifikke instrumenter, der er indført i
henhold til dette stykke, senest den [indsæt
dato 18 måneder efter dette direktivs
ikrafttrædelse] og hvert femte år efter
denne dato."

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen
de specifikke instrumenter eller andre
foranstaltninger, der er indført i henhold
til dette stykke, senest den [indsæt dato 18
måneder efter dette direktivs
ikrafttrædelse] og hvert femte år efter
denne dato.

Ændringsforslag 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a)

I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

“3a. Affald skal sorteres før
energiudnyttelse eller endelig
bortskaffelse i deponeringsanlæg for at
understøtte effektiv udvinding af
genanvendelige materialer. De
bionedbrydelige dele skal også behandles.
Uanset første afsnit kan særskilt
indsamlet bioaffald undtagelsesvist sendes
til anaerob nedbrydning eller andre
procesanlæg, som anvender
bionedbrydeligt affald som eneste input,
forudsat at bioaffaldets kvalitet opfylder
de pågældende anlægs krav."
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Ændringsforslag 51
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 5 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.
Kommissionen tillægges beføjelse
til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 38a med
henblik på at fastsætte de nærmere
kriterier for anvendelse af betingelserne i
stk. 1 for specifikke stoffer eller genstande.

2.
Rådet og Europa-Parlamentet
fastsætter efter den almindelige
lovgivningsprocedure og med bistand fra
Kommissionen de nærmere kriterier for
anvendelse af betingelserne i stk. 1 for
specifikke stoffer eller genstande.

Ændringsforslag 52
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra a – nr. i
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra -a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
-a)
affaldet har været genstand for
forberedelse med henblik på genbrug

Ændringsforslag 53
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 6 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.
Kommissionen tillægges beføjelse
til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 38a med
henblik på at fastsætte de nærmere kriterier
for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for
visse typer affald. Disse nærmere kriterier
skal om nødvendigt omfatte grænseværdier
for forurenende stoffer og skal tage hensyn
til stoffets eller genstandens miljøskadelige
virkninger.

2.
Kommissionen tillægges beføjelse
til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 38a med
henblik på at fastsætte de nærmere kriterier
for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for
visse typer affald. Der skal tages hensyn
til specifikke kriterier for affaldsfasens
ophør ved visse materialer såsom
tilslag/fyldstof, papir, glas, metal, plast,
dæk og tekstiler. Disse nærmere kriterier
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skal om nødvendigt omfatte grænseværdier
for forurenende stoffer og skal tage hensyn
til stoffets eller genstandens miljøskadelige
virkninger.

Ændringsforslag 54
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1
Gældende tekst

Ændringsforslag
-a)
Stk. 1, første afsnit, affattes
således:

"1.
For at styrke genbrug og
forebyggelsen, genanvendelsen og anden
nyttiggørelse af affald kan
medlemsstaterne træffe
lovgivningsmæssige eller ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger til at
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person,
der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller,
forarbejder, behandler, sælger eller
importerer produkter (produktets
producent) har et udvidet
producentansvar."

"1.
For at styrke genbrug og
forebyggelsen, genanvendelsen og anden
nyttiggørelse af affald træffer
medlemsstaterne lovgivningsmæssige eller
ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger
til at sikre, at enhver fysisk eller juridisk
person, der erhvervsmæssigt udvikler,
fremstiller, forarbejder, behandler, sælger
eller importerer produkter (produktets
producent) har et udvidet
producentansvar."

Ændringsforslag 55
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra a
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan omfatte
fastlæggelse af ordninger for udvidet
producentansvar, der fastlægger specifikke
operationelle og finansielle forpligtelser for
producenter af produkter.

Sådanne foranstaltninger skal omfatte
fastlæggelse af ordninger for udvidet
producentansvar, der fastlægger specifikke
operationelle, organisatoriske og
finansielle forpligtelser for producenter af
produkter, og hvor producentens ansvar
udvides til den del af et produkts
livscyklus, som følger efter
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forbrugerleddet. Producentansvar skal
sigte mod at omfatte alle produkter, der
bringes i omsætning.

Ændringsforslag 56
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan blandt andet
fremme udvikling, fremstilling og
markedsføring af produkter med flere
anvendelser, der er teknisk holdbare, og
som, efter at de er blevet til affald, er egnet
til forberedelse med henblik på genbrug
og genanvendelse for at lette en korrekt
gennemførelse af affaldshierarkiet.
Foranstaltningerne bør tage højde for
produkternes indvirkning i hele deres
livscyklus.

Sådanne foranstaltninger skal blandt andet
fremme udvikling, fremstilling og
markedsføring af produkter med flere
anvendelser, der er teknisk holdbare og let
kan repareres, og som, efter at de er blevet
til affald og er blevet forberedt med
henblik på genbrug eller genanvendt, er
egnet til at blive gjort tilgængelige på
markedet eller bragt i omsætning for at
lette en korrekt gennemførelse af
affaldshierarkiet. Foranstaltningerne skal
tage højde for produkternes indvirkning i
hele deres livscyklus, for affaldshierarkiet
og for relevante EU-lovregler og normer,
der allerede gælder for produkterne.

Ændringsforslag 57
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.
Kommissionen tilrettelægger
udveksling af oplysninger mellem
medlemsstaterne og de aktører, der
deltager i ordninger for udvidet
producentansvar, om den praktiske
gennemførelse af de krav, der er omhandlet
i artikel 8a, og om bedste praksis for at
sikre en passende forvaltning af og et
grænseoverskridende samarbejde mellem

5.
Kommissionen tilrettelægger
udveksling af oplysninger mellem
medlemsstaterne og de aktører, der
deltager i ordninger for udvidet
producentansvar, om den praktiske
gennemførelse af de krav, der er omhandlet
i artikel 8a, og om bedste praksis for at
sikre en passende forvaltning af og et
grænseoverskridende samarbejde mellem
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ordningerne for udvidet producentansvar.
Dette omfatter blandt andet udveksling af
oplysninger om organisatoriske
karakteristika ved og overvågning af
producentansvarsorganisationer,
udvælgelse af operatører, der håndterer
affald, og forebyggelse af henkastning af
affald. Kommissionen offentliggør
resultaterne af denne udveksling af
oplysninger.

ordningerne for udvidet producentansvar.
Dette omfatter blandt andet udveksling af
oplysninger om organisatoriske
karakteristika ved og overvågning af
producentansvarsorganisationer,
udvælgelse af operatører, der håndterer
affald, og forebyggelse af henkastning af
affald. Kommissionen offentliggør
resultaterne af denne udveksling af
oplysninger og kan udstikke retningslinjer
om relevante aspekter.

Ændringsforslag 58
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 1 – led 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

nøje fastlægger roller og
ansvarsområder for producenter af
produkter, der markedsfører varer i
Unionen, organisationer, der varetager
udvidet producentansvar på disses vegne,
private eller offentlige aktører på
affaldsområdet, lokale myndigheder og,
hvor det er relevant, anerkendte operatører
inden for forberedelse med henblik på
genbrug

nøje fastlægger roller og
ansvarsområder for producenter af
produkter, der markedsfører varer i
Unionen (dvs. alle fysiske eller juridiske
personer, der erhvervsmæssigt udvikler,
fremstiller, forarbejder, behandler, sælger
eller importerer produkter),
organisationer, der varetager udvidet
producentansvar på disses vegne, private
eller offentlige aktører på affaldsområdet,
lokale myndigheder, distributører og
detailhandlende, slutbrugere og
forbrugere, genbrugs- og
reparationsnetværk og anerkendte
operatører inden for forberedelse med
henblik på genbrug

Ændringsforslag 59
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 1 – led 2
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fastlægger målbare mål for
affaldshåndtering i overensstemmelse
med affaldshierarkiet, der som minimum
sigter mod at nå de kvantitative mål, der er
relevante for ordningen i dette direktiv og
direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF,
2006/66/EF og 2012/19/EU

fastlægger målbare mål for
forebyggelse, genbrug, forberedelse med
henblik på genbrug og genanvendelse af
affald samt minimumsmål for genanvendt
indhold for plast, der som minimum sigter
mod at nå de kvantitative mål, der er
relevante for ordningen i dette direktiv og
direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF,
2006/66/EF og 2012/19/EU, samt andre
mål, der anses for relevante for ordningen

Ændringsforslag 60
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 1 – led 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

etablerer et rapporteringssystem til
at indsamle data om de produkter, der
markedsføres i Unionen af producenter
omfattet af det udvidede producentansvar.
Når disse produkter bliver til affald, skal
rapporteringssystemet sikre, at der
indsamles data om indsamling og
behandling af dette affald og angives
materialestrømme, hvor det er relevant

etablerer et rapporteringssystem til
at indsamle data om de produkter, eller,
hvor det er relevant, den emballage, der
markedsføres i Unionen af producenter
omfattet af det udvidede producentansvar.
Når disse produkter, eller, hvor det er
relevant, denne emballage bliver til affald,
skal rapporteringssystemet sikre, at der
indsamles data om indsamling og
behandling af dette affald og angives
materialestrømme, hvor det er relevant

Ændringsforslag 61
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 1 – led 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

sikrer ligebehandling og
ikkeforskelsbehandling mellem
producenter af produkter og for så vidt
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angår små og mellemstore virksomheder.

affaldsområdet og operatører inden for
genanvendelse og for så vidt angår små og
mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 62
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 1 – stk. 1 – led 4a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
indeholder krav til forbedret
produktdesign (miljøvenligt design) med
henblik på forebyggelse af affald og ikke
blot genanvendelse og nyttiggørelse af
materialer, herunder optimeret
behandling af udtjente produkter, for at
tilskynde til øget materialeeffektivitet og
belønne producentens indsats, der tager
højde for produkternes genbrugs- og
reparationsmuligheder samt
genanvendelighed

Ændringsforslag 63
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 3 – litra b)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)
råder over de nødvendige
operationelle og finansielle midler til at
opfylde sine forpligtelser vedrørende
udvidet producentansvar

b)
råder over de nødvendige
operationelle, organisatoriske og
finansielle midler til at opfylde sine
forpligtelser vedrørende udvidet
producentansvar

Ændringsforslag 64
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 4 – litra a)
AD\1106026DA.docx

35/60

PE582.196v02-00

DA

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)
dækker alle udgifter til
affaldshåndtering for de produkter,
producenten markedsfører i Unionen,
herunder følgende:

a)
dækker følgende udgifter til
affaldshåndtering for de produkter,
producenten markedsfører i Unionen:

udgifter til særskilte indsamlings-,
sorterings- og behandlingsoperationer,
der kræves for at opfylde målene for
affaldshåndtering i stk. 1, andet led, idet
der tages hensyn til indtægterne fra
genbrug eller salg af sekundære råstoffer
fra deres produkter

udgifter til særskilt indsamling,
sortering med henblik på genanvendelse,
forberedelse med henblik på genbrug og
genanvendelse, genanvendelse og andre
nyttiggørelsesoperationer, der kræves for
at opfylde målene for affaldshåndtering i
stk. 1, andet led, idet der tages hensyn til
indtægterne fra genbrug eller salg af
sekundære råstoffer fra deres produkter

–
udgifter til levering af relevante
oplysninger til affaldsindehavere i
overensstemmelse med stk. 2

–
udgifter til levering af relevante
oplysninger til affaldsindehavere i
overensstemmelse med stk. 2

–
udgifter til indsamling og
rapportering af data i overensstemmelse
med stk. 1, tredje led

–
udgifter til indsamling og
rapportering af data i overensstemmelse
med stk. 1, tredje led

Ændringsforslag 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 4 – litra b)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)
moduleres på grundlag af de
faktiske omkostninger, der er forbundet
med bortskaffelse af individuelle produkter
eller grupper af lignende produkter,
navnlig ved at tage hensyn til deres
genbrugsmuligheder og genanvendelighed

b)
moduleres på grundlag af de
faktiske omkostninger, der er forbundet
med bortskaffelse af individuelle produkter
eller grupper af lignende produkter,
navnlig ved at tage hensyn til deres
genbrugs- og reparationsmuligheder,
genanvendelighed, indhold af farlige
stoffer og brugen af permanente
materialer, som kan genanvendes flere
gange uden at miste deres egenskaber.
For at skabe optimale markedsbetingelser
for producenterne, så de kan drage fordel
af en sådan modulering, skal der indføres
en række kriterier som grundlag for
denne modulering og metoder til
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beregning heraf for Unionens indre
marked. Senest den [to år efter
ikrafttrædelsen af dette direktiv] foretager
Kommissionen en undersøgelse og
etablerer en multistakeholderplatform i
samarbejde med medlemsstaterne og
relevante erhvervssektorer for at
fastlægge disse kriterier og vedtager
gennemførelsesretsakter i
overensstemmelse med artikel 39, stk. 2.

Ændringsforslag 66
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 5 – afsnit 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører en passende
overvågnings- og håndhævelsesramme
med henblik på at sikre, at producenter af
produkter opfylder deres forpligtelser
vedrørende udvidet producentansvar, at de
finansielle midler anvendes korrekt, og at
alle de aktører, der deltager i
gennemførelsen af ordningen, rapporterer
pålidelige data.

Medlemsstaterne indfører en passende
overvågnings- og håndhævelsesramme
med henblik på at sikre, at producenter af
produkter opfylder deres forpligtelser
vedrørende udvidet producentansvar, at de
finansielle midler anvendes korrekt, og at
alle de aktører, der deltager i
gennemførelsen af ordningen, rapporterer
pålidelige data. Når et produkt er omfattet
af en ordning for udvidet
producentansvar, sørger medlemsstaterne
for, at behandlingen af det restaffald, som
produceres som led i processerne for
genbrug og forberedelse med henblik på
genbrug af produktet, er omfattet af
gebyret for det udvidede producentansvar.

Ændringsforslag 67
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 8a – stk. 7a (nyt)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
7a.
Roller og ansvarsområder for alle
andre aktører, som deltager i
affaldskæden, fastlægges nøje.

Ændringsforslag 68
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – overskrift
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Affaldsforebyggelse

Genbrug og affaldsforebyggelse

Ændringsforslag 69
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fremme anvendelsen af produkter,
der er ressourceeffektive, holdbare,
reparationsvenlige og genanvendelige

fremme og støtte produktionen og
anvendelsen af produkter, der er
ressourceeffektive, holdbare, genbrugelige,
reparationsvenlige og genanvendelige,
herunder også produkter, som er
fremstillet af bæredygtigt producerede og
fornyelige råstoffer

Ændringsforslag 70
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

udpege og være målrettet
produkter, der er en vigtig kilde til
PE582.196v02-00
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produkter indeholdende en betydelig
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råstoffer af stor betydning for økonomien
i Unionen, og hvis forsyning er præget af
stor risiko, for at forebygge, at disse
råstoffer bliver til affald

mængde kritiske råstoffer, hvis forsyning
er præget af stor risiko, også med hensyn
til forsyningssikkerhed, for at forebygge,
at disse råstoffer bliver til affald

Ændringsforslag 71
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

tilskynde til at etablere systemer,
der fremmer genbrugsaktiviteter, herunder
navnlig for elektrisk og elektronisk udstyr,
tekstiler og møbler

støtte etableringen af systemer,
herunder navnlig digitale platforme, der
fremmer reparations- og
genbrugsaktiviteter samt genfremstilling
og rekonditionering, herunder navnlig for
elektrisk og elektronisk udstyr, dæk,
tekstiler og møbler, såvel som for
emballage og byggematerialer og produkter

Ændringsforslag 72
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 3a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
tilskynde til at støtte små og
mellemstore virksomheder (SMV'erne)
med særlig vægt på mikrovirksomheder,
nystartede virksomheder og andre
relevante foretagender, som øger
kendskabet til, reklamerer for, fremmer
eller direkte leverer tjenester relateret til
vedligeholdelse af aldrende produkter,
anvendelse af genanvendte materialer og
forebyggelse af affald generelt i
overensstemmelse med affaldshierarkiet
og princippet om den cirkulære økonomi
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Ændringsforslag 73
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

nedbringe affaldsproduktionen i
processer som led i industriproduktion,
mineraludvinding samt bygning og
nedrivning, idet der tages hensyn til den
bedste tilgængelige teknik

fremme ressourceeffektivitet og
nedbringe affaldsproduktionen i processer
som led i industriproduktion og fremstilling, mineraludvinding samt
bygning og nedrivning, idet der tages
hensyn til den bedste tilgængelige teknik
såfremt den ikke allerede er omfattet af
kravene i direktiv 2010/75/EU

Ændringsforslag 74
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 4a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
indføre/fremme/fastlægge
løsninger til industriel symbiose gennem
anvendelse af biprodukter samt
nyttiggørelse og genanvendelse af affald

Ændringsforslag 75
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 4b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
reducere indholdet af farlige
stoffer i materialer og produkter ved bl.a.
at opstille mål og tilskynde til at
kommunikere om eller sørge for, at der
oplyses om farlige stoffer i hele
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forsyningskæden

Ændringsforslag 76
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 4c (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
nedbringe den mængde
handelsaffald og ikkefarligt
industriaffald, som produceres inden for
handels- og servicesektorerne

Ændringsforslag 77
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 4d (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
nedbringe affaldsproduktion og
emissioner som følge af forbrug af plast
og plastkomponenter samt mængden af
landbaseret affald, herunder det, der kan
forventes at ende i havmiljøet, med det
formål at sikre en nedbringelse af
havforureningen med mindst 50 % senest
i 2030

Ændringsforslag 78
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

begrænse produktionen af
madspild inden for primærproduktion,
forarbejdnings- og fremstillingssektoren,
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begrænse madspild inden for
fremstillings- og emballagesektoren,
primærproduktion, herunder i form af
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detailhandelen og anden
fødevaredistribution, restaurationsbranchen
og restaurationstjenester samt i
husholdningerne.

landbrugsprodukter, som går tabt efter
høst eller bevidst ikke høstes, samt i
forsyningskæderne, forarbejdnings- og
fremstillingssektoren, detailhandelen og
anden fødevaredistribution,
restaurationsbranchen og
restaurationstjenester samt i
husholdningerne for at sikre, at madspild
reduceres med mindst 30 % senest i 2025
og 50 % i senest 2030.

Ændringsforslag 79
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 5a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
nedbringe mængden af produceret
emballageaffald ved at opstille
reduktionsmål i overensstemmelse med
artikel 4 i direktiv 94/62/EF

Ændringsforslag 80
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 5b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
stille krav om, at kendte tilfælde af
planlagt forældelse af produkter
anmeldes, og modvirke, at sådanne
produkter markedsføres på de nationale
markeder

Ændringsforslag 81
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 1 – led 5c (nyt)
PE582.196v02-00
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
indføre oplysnings- og
uddannelsesprogrammer, som fremhæver
fordelene ved den cirkulære økonomi, og
tilrettelægge løbende kommunikation og
jævnlige oplysningskampagner med
henblik på at højne bevidstheden om
affaldsforebyggelse og målene for
genbrug og genanvendelse i dette direktiv.

Ændringsforslag 82
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.
Medlemsstaterne overvåger og
vurderer gennemførelsen af
foranstaltningerne til bekæmpelse af
madspild. Med henblik herpå anvender de
passende kvalitative eller kvantitative
indikatorer og mål, navnlig for den
mængde affald pr. indbygger, der
bortskaffes eller energiudnyttes.

2.
Medlemsstaterne udarbejder
affaldsforebyggelsesprogrammer, der
tilsigter en reduktion af
affaldsproduktionen, f.eks. ved at måle
vægten af affald pr. indbygger.
Medlemsstaterne overvåger og vurderer
gennemførelsen af foranstaltningerne til
affaldsforebyggelse. Med henblik herpå
anvender de passende kvalitative eller
kvantitative indikatorer og mål, navnlig for
den mængde affald pr. indbygger, der
reduceres, bortskaffes eller energiudnyttes.
Medlemsstaterne kan også anvende
supplerende kvalitative eller kvantitative
indikatorer, bl.a. for overvågning af
produktion af andet affald end
kommunalt affald.

Ændringsforslag 83
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 3
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.
Medlemsstaterne overvåger og
vurderer gennemførelsen af deres
foranstaltninger til bekæmpelse af
madspild ved at måle madspildet på
grundlag af metoder, der er fastsat i
henhold til stk. 4.

3.
Medlemsstaterne overvåger og
vurderer gennemførelsen af deres
foranstaltninger til bekæmpelse af
madspild ved at måle omfanget af
madspildet på grundlag af en fælles
metode. Senest den 31. december 2017
vedtager Kommissionen en delegeret
retsakt i overensstemmelse med artikel
38a med henblik på at fastsætte den
metode, herunder mindstekrav til
kvaliteten, der skal anvendes til ensartet
måling af omfanget af madspild.

Ændringsforslag 84
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 9 – stk. 3a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a.
Medlemsstaterne træffer de
nødvendige foranstaltninger for at sikre,
at producenterne stiller
instruktionsmanualer, reservedele,
teknisk information samt alle andre
instrumenter og alt andet udstyr eller
software til rådighed, hvis en anerkendt
operatør inden for forberedelse med
henblik på genbrug eller inden for
genbrug anmoder herom.

Ændringsforslag 85
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 10 – stk. 2
Gældende tekst

Ændringsforslag
9a)
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”2.
For at overholde bestemmelserne i
stk. 1 og lette eller forbedre nyttiggørelsen,
indsamles affald særskilt og blandes ikke
med andet affald eller andet materiale med
andre egenskaber."

"2.
Hvor det er nødvendigt for at
overholde bestemmelserne i stk. 1 og lette
eller forbedre nyttiggørelsen, indsamles
affald særskilt, hvis det er teknisk,
miljømæssigt og økonomisk muligt, og
blandes ikke med andet affald eller andet
materiale med andre egenskaber.”

Ændringsforslag 86
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 10 – stk. 2a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
9b)
I artikel 10 tilføjes følgende
stykke:
"2a. Hvor det er praktisk muligt,
træffer medlemsstaterne de nødvendige
foranstaltninger til at dekontaminere
farligt affald før nyttiggørelsen." "

Ændringsforslag 87
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10 – litra a)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.
Medlemsstaterne iværksætter de
relevante foranstaltninger til fremme af
forberedelse med henblik på genbrug,
navnlig ved at tilskynde til etablering og
støtte af genbrugs- og reparationsnetværk
og lette disse netværks adgang til
affaldsindsamlingssteder samt ved at
fremme anvendelse af økonomiske
instrumenter, indkøbskriterier, kvantitative
målsætninger og andre foranstaltninger.

1.
Medlemsstaterne iværksætter
foranstaltninger til fremme af forberedelse
med henblik på genbrug, navnlig ved at
tilskynde til etablering og støtte af
operatører og deres netværk inden for
forberedelse med henblik på genbrug og
lette disse netværks adgang til
affaldsindsamlingssteder og -anlæg samt
ved at fremme anvendelse af økonomiske
instrumenter, indkøbskriterier og andre
foranstaltninger.
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Ændringsforslag 88
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 – stk. 2 – indledende tekst
Gældende tekst

Ændringsforslag
ba)
I stk. 2 affattes den indledende
tekst således:

"For at sikre overensstemmelse med
målene i dette direktiv og som led i
bestræbelserne på at opnå et europæisk
genanvendelsessamfund med høj
ressourceeffektivitet træffer
medlemsstaterne de nødvendige
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
følgende mål nås:"

"For at sikre overensstemmelse med
målene i dette direktiv og som led i
bestræbelserne på at opnå en europæisk
cirkulær økonomi med høj
ressourceeffektivitet træffer
medlemsstaterne de nødvendige
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
følgende mål nås:"

Ændringsforslag 89
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10 – litra d a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 – stk. 2a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
da)

Følgende stykke indsættes:

"2a. Kommissionen vurderer, om det er
hensigtsmæssigt at opstille et mål for
regenerering og genraffinering af
olieaffald. Målet skal omfatte både
regenerering og genraffinering. Med
henblik herpå udarbejder Kommissionen
en konsekvensanalyse senest i 2018."

Ændringsforslag 90
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10 – litra e
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Estland, Grækenland, Kroatien, Letland,
Malta, Rumænien og Slovakiet kan
indrømmes yderligere fem år til at opfylde
de mål, der er omhandlet i stk. 2, litra c) og
d). Medlemsstaten underretter
Kommissionen om sin hensigt om at gøre
brug af denne bestemmelse senest 24
måneder før de i stk. 2, litra c) og d),
fastsatte frister. Forlænges fristen, træffer
medlemsstaten de nødvendige
foranstaltninger for senest i henholdsvis
2025 og 2030 at øge forberedelsen med
henblik på genbrug og genanvendelsen af
kommunalt affald til mindst 50 og 60
vægtprocent.

Estland, Grækenland, Cypern, Kroatien,
Letland, Malta, Rumænien og Slovakiet
kan indrømmes yderligere fem år til at
opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 2,
litra c) og d). Medlemsstaten underretter
Kommissionen om sin hensigt om at gøre
brug af denne bestemmelse senest 24
måneder før de i stk. 2, litra c) og d),
fastsatte frister. Forlænges fristen, træffer
medlemsstaten de nødvendige
foranstaltninger for senest i henholdsvis
2025 og 2030 at øge forberedelsen med
henblik på genbrug og genanvendelsen af
kommunalt affald til mindst 50 og 60
vægtprocent. Disse medlemsstater kan
med bistand fra Kommissionen udarbejde
nationale årsplaner med nærmere
angivelse af de foranstaltninger, der skal
træffes for at opfylde målene.

Ændringsforslag 91
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10 – litra e
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 – stk. 3a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a.
Med henblik på beregning af
målene i stk. 2, litra c) og d), og stk. 3,
kan den mængde bionedbrydeligt affald,
der undergår aerob eller anaerob
behandling, betragtes som genanvendt,
forudsat at denne behandling leder til
dannelse af kompost, afgasset bioaffald
eller andet materiale, hvoraf hovedparten
efter eventuel yderligere nødvendig
omforarbejdning anvendes som et
genanvendt produkt, materiale eller stof.

Ændringsforslag 92
Forslag til direktiv
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Artikel 1 – nr. 10 – litra f a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 – stk. 5a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fa)

Følgende stykke tilføjes:

"5a. Medlemsstaterne træffer de
nødvendige foranstaltninger til at
tilskynde til dekontaminering af farligt
affald før genanvendelse og genbrug."

Ændringsforslag 93
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 a – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.
Med henblik på beregningen af
hvorvidt målene i artikel 11, stk. 2, litra c)
og d), og i artikel 11, stk. 3, er opfyldt, kan
medlemsstaterne medregne den
genanvendelse af metaller, der finder sted i
forbindelse med forbrænding, i forhold til
den andel af kommunalt affald, som
forbrændes, forudsat at de genanvendte
metaller opfylder bestemte kvalitetskrav.

5.
Med henblik på beregningen af
hvorvidt målene i artikel 11, stk. 2, litra c)
og d), og i artikel 11, stk. 3, er opfyldt, kan
medlemsstaterne medregne den
genanvendelse af metaller, der finder sted i
forbindelse med energiudnyttelse og
forbrænding, i forhold til den andel af
kommunalt affald, som forbrændes,
forudsat at de genanvendte metaller
opfylder bestemte kvalitetskrav.

Ændringsforslag 94
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 11 a – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.
For at sikre harmoniserede
betingelser for anvendelsen af stk. 5
vedtager Kommissionen delegerede
retsakter i overensstemmelse med artikel
38a med henblik på at fastlægge en fælles
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6.
For at sikre harmoniserede
betingelser for anvendelsen af stk. 5
vedtager Kommissionen delegerede
retsakter i overensstemmelse med artikel
38a med henblik på at fastlægge en fælles
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metode til beregning af vægten af metaller,
der er blevet genanvendt i forbindelse med
forbrænding, herunder kvalitetskrav til
genanvendte metaller.

metode til beregning af vægten af
materialer, der er blevet genanvendt i
forbindelse med energiudnyttelse og
forbrænding, herunder kvalitetskrav til
genanvendte materialer.

Ændringsforslag 95
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
12a) I artikel 15 tilføjes følgende
stykke:
"4a. I overensstemmelse med direktiv
2014/24/EU kan medlemsstaterne træffe
foranstaltninger for at sikre, at de lokale
myndigheder og organisationer, der
varetager udvidet producentansvar på
vegne af en producent af produkter, der
markedsfører varer i Unionen, ved
udvælgelsen af operatører anvender en
procedure, der indeholder sociale
klausuler med henblik på at støtte den
rolle, som virksomheder og platforme i
den sociale og solidariske økonomi
spiller."

Ændringsforslag 96
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 20 – stk. 2a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
12b) I artikel 20 indsættes følgende
stykke:
"Medlemsstaterne indfører særskilte
indsamlingsstrømme for farligt affald fra
husholdninger for at sikre, at farligt
affald håndteres korrekt og ikke forurener
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andre strømme af kommunalt affald."

Ændringsforslag 97
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12 c (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 21
Gældende tekst

Ændringsforslag
12c)

"1.
Medmindre andet følger af
forpligtelserne i artikel 18 og 19
vedrørende håndtering af farligt affald,
træffer medlemsstaterne de nødvendige
foranstaltninger til at sikre:

"1.
Medmindre andet følger af
forpligtelserne i artikel 18 og 19
vedrørende håndtering af farligt affald,
træffer medlemsstaterne de nødvendige
foranstaltninger til at sikre:

a)
at olieaffald indsamles særskilt, når
det er teknisk muligt

a)
at olieaffald indsamles særskilt, når
det er teknisk muligt

b)
at olieaffald behandles i henhold til
artikel 4 og 13

b)
at olieaffald behandles i henhold til
artikel 4, 11 og 13

c)
at når det er teknisk muligt og
økonomisk levedygtigt, blandes olieaffald
med forskellige egenskaber ikke, og
olieaffald blandes ikke med andre former
for affald eller stoffer, hvis en sådan
blanding vanskeliggør behandlingen heraf.

c)
at når det er teknisk muligt og
økonomisk levedygtigt, blandes olieaffald
med forskellige egenskaber ikke, og
olieaffald blandes ikke med andre former
for affald eller stoffer, hvis en sådan
blanding vanskeliggør behandlingen heraf.

2.
Medlemsstaterne kan med henblik
på særskilt indsamling og korrekt
behandling af olieaffald og i
overensstemmelse med vilkårene i de
enkelte lande anvende supplerende
foranstaltninger såsom tekniske krav,
producentansvar, økonomiske instrumenter
eller frivillige aftaler.

2.
Medlemsstaterne kan for at fremme
målene i artikel 11 vedrørende indsamling
og regenerering af olieaffald og med
henblik på særskilt indsamling og korrekt
behandling af olieaffald og i
overensstemmelse med vilkårene i de
enkelte lande anvende supplerende
foranstaltninger såsom tekniske krav,
producentansvar, økonomiske instrumenter
eller frivillige aftaler.

3.
Hvis olieaffald efter national
lovgivning er omfattet af krav om
regenerering, kan medlemsstaterne
fastsætte, at sådant olieaffald skal
regenereres, hvis det er teknisk muligt, og
hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF)
nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan de
begrænse grænseoverskridende overførsel

3.
Hvor artikel 11 eller 12 i
forordning (EF) nr. 1013/2006 finder
anvendelse, skal medlemsstaterne
begrænse grænseoverskridende overførsel
af olieaffald fra deres område til
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg
for at prioritere regenerering af olieaffald."
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Artikel 21 affattes således:

50/60

AD\1106026DA.docx

af olieaffald fra deres område til
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg
for at prioritere regenerering af olieaffald."

Ændringsforslag 98
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 22 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer særskilt indsamling
af bioaffald, hvor det er teknisk,
miljømæssigt og økonomisk muligt og
relevant, for at opfylde de relevante
kvalitetsnormer for kompost og nå de mål,
der er fastsat i artikel 11, stk. 2, litra a), c)
og d), og artikel 11, stk. 3.

Medlemsstaterne sikrer særskilt indsamling
af bioaffald for at opfylde de relevante
kvalitetsnormer for kompostering og
bioforgasning og nå de mål, der er fastsat i
artikel 11, stk. 2, litra a), c) og d), og
artikel 11, stk. 3.

Ændringsforslag 99
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13
Directive 2008/98
Artikel 22 – stk. 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)
genanvendelse, herunder
kompostering og bioforgasning af bioaffald

a)
genanvendelse, herunder
kompostering og bioforgasning af bioaffald
samt biobaseret emballage

Ændringsforslag 100
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 22 – stk. 2 – litra ca) (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ca)
anvendelse af bioaffald til
produktion af vedvarende energi, navnlig
til produktion af avancerede
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biobrændstoffer til luftfartssektoren.

Ændringsforslag 101
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 22 – stk. 2a) (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
I forbindelse med stk. 1 og 2 offentliggør
Kommissionen senest den 31. december
2018 retningslinjer for indførelse af
ordninger for indsamling og håndtering
af bioaffald.

Ændringsforslag 102
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 24 – litra b)
Gældende tekst

b)

Ændringsforslag

nyttiggørelse af affald.

13a)

Artikel 24, litra b), affattes således:

b)

nyttiggørelse af ikkefarligt affald.

Ændringsforslag 103
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 16 – litra a – nr. Ii
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 28 – stk. 3 – litra f)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)
foranstaltninger til at bekæmpe alle
former for henkastning af affald og til at
rydde op efter alle typer affald.
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f)
foranstaltninger til at bekæmpe og
forebygge alle former for henkastning af
affald og til at rydde op efter alle typer
affald.
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Ændringsforslag 104
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 16 – litra b a (nyt)
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 28 – stk. 5a) (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ba)

Følgende stykke tilføjes:

"5a. Foranstaltningerne til reduktion af
havaffald skal bl.a. omfatte:
a)
forebyggelse af engangsplast og de
emballagetyper, der hyppigst findes i
havaffald og landbaseret affald
b)
støtte til genbrugsemballage og
genopfyldelige beholdere
c)
udskiftning af materialer, der ikke
kan genanvendes, og som hindrer
omforarbejdning
d)
indførelse af pant- og
retursystemer med henblik på at forøge
affaldsindsamlingen og forebygge
henkastning af affald
e)
udskiftning af plast i slutprodukter
såsom kosmetiske produkter, vaskemidler
og produkter til personlig pleje, der ofte
findes i havaffald og landbaseret affald."

Ændringsforslag 105
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 37 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.
Data, som medlemsstaterne
rapporterer i henhold til denne artikel,
ledsages af en kvalitetskontrolrapport og en
rapport om de foranstaltninger, der er
truffet i henhold til artikel 11a, stk. 4.

4.
Data, som medlemsstaterne
rapporterer i henhold til denne artikel,
ledsages af en kvalitetskontrolrapport, der
skal udarbejdes efter et harmoniseret
format, og en rapport om de
foranstaltninger, der er truffet i henhold til
artikel 11a, stk. 4.
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Ændringsforslag 106
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 37 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.
Kommissionen gennemgår de data,
som rapporteres i henhold til denne artikel,
og offentliggør en rapport om resultaterne
af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte
en vurdering af tilrettelæggelsen af
dataindsamlingen, datakilder og den
metode, der anvendes i medlemsstaterne,
samt dataenes fuldstændighed,
pålidelighed, aktualitet og ensartethed.
Vurderingen kan indeholde specifikke
henstillinger til forbedringer. Rapporten
udarbejdes hvert tredje år.

5.
Kommissionen gennemgår de data,
som rapporteres i henhold til denne artikel,
og offentliggør en rapport om resultaterne
af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte
en vurdering af tilrettelæggelsen af
dataindsamlingen, datakilder og den
metode, der anvendes i medlemsstaterne,
samt dataenes fuldstændighed,
pålidelighed, aktualitet og ensartethed, og
hvorvidt der findes åbne data.
Vurderingen kan indeholde specifikke
henstillinger til forbedringer. Rapporten
udarbejdes ni måneder efter, at
medlemsstaterne har rapporteret dataene
første gang, og derefter hvert tredje år.

Ændringsforslag 107
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 37 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.
Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter, som fastlægger
formatet for rapportering af data i henhold
til stk. 1 og 2 og for rapportering af
opfyldningsoperationer. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
proceduren i artikel 39, stk. 2.

6.
Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter, som fastlægger
formatet for rapportering af data i henhold
til stk. 1 og 2 og for rapportering af
opfyldningsoperationer; formatet skal
understøtte målsætningerne om genbrug
af data og åbne data. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
proceduren i artikel 39, stk. 2.
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Ændringsforslag 108
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 22
Direktiv 2008/98/EF
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan udarbejde
retningslinjer for fortolkningen af
definitionerne af nyttiggørelse og
bortskaffelse.

Kommissionen kan udarbejde
retningslinjer for fortolkningen af
definitionerne af affaldsforebyggelse,
genbrug, nyttiggørelse og bortskaffelse.

Ændringsforslag 109
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 25 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
25a) Bilag VIa tilføjes som angivet i
bilaget til dette direktiv.

Ændringsforslag 110
Forslag til direktiv
Bilag VI – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beregningsmetode for forberedelse med
henblik på genbrug af produkter og
komponenter for så vidt angår artikel 11,
stk. 2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3

Beregningsmetode for genanvendelse af
kommunalt affald for så vidt angår artikel
11, stk. 2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3

Ændringsforslag 111
Forslag til direktiv
Bilag VI – første afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender nedenstående
AD\1106026DA.docx

Medlemsstaterne anvender nedenstående
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formel til at beregne den justerede
procentdel i forbindelse med
genanvendelse og forberedelse med
henblik på genbrug i henhold til artikel 11,
stk. 2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3:

formel til at beregne den justerede
procentdel i forbindelse med
genanvendelse i henhold til artikel 11, stk.
2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3:

Ændringsforslag 112
Forslag til direktiv
Bilag VI – andet afsnit
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
udgår

Ændringsforslag 113
Forslag til direktiv
Bilag VI – afsnit 2a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændringsforslag 114
Forslag til direktiv
Bilag VI – afsnit 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

R: vægten af produkter og komponenter,
der er forberedt med henblik på genbrug i
et givet år

udgår

Ændringsforslag 115
Forslag til direktiv
Bilag VIa (nyt)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
"Bilag VIa
Instrumenter til fremme af anvendelsen af
affaldshierarkiet og omstillingen til en
cirkulær økonomi
1.

Økonomiske instrumenter:

1.1.
en gradvis forhøjelse af
deponeringsafgifter og/eller gebyrer for
alle kategorier af affald (kommunalt
affald, inert affald og andre former)
1.2.
indførelse eller forhøjelse af
forbrændingsafgifter og/eller -gebyrer
1.3.
ordninger for direkte prisstøtte til
at fremme genbrug, reparation og
genanvendelse
1.4.
internalisering af positive og
negative eksterne virkninger i relation til
genanvendelse og primære råstoffer
1.5.
indførelse af nulmoms eller lav
moms på reparation, reparationsmateriale
og salg af genbrugsvarer
1.6.
en gradvis udvidelse til hele
medlemsstatens område af ordninger med
mængdebaseret afregning for at anspore
producenter af kommunalt affald til at
reducere, genbruge eller genanvende
deres affald
1.7.
grønne afgifter eller avancerede
bortskaffelsesgebyrer, som skal anvendes
for produkter, for hvilke der ikke er
indført ordninger for udvidet
producentansvar
1.8.
foranstaltninger til at forbedre
omkostningseffektiviteten af nuværende
og kommende ordninger for
producentansvar
1.9.
investeringsstøtte til projekter, der
fremmer anvendelsen af affaldshierarkiet
1.10 udvidelse af anvendelsesområdet
for ordninger for producentansvar til nye
affaldsstrømme

AD\1106026DA.docx

57/60

PE582.196v02-00

DA

1.11. pant- og retursystemer og andre
systemer for at anspore producenter af
kommunalt affald og økonomiske
operatører til at reducere, genbruge eller
genanvende deres affald
1.12. økonomiske incitamenter for de
lokale myndigheder til at fremme
forebyggelse og udvikle og intensivere
systemer for særskilt indsamling
1.13. foranstaltninger til at støtte
udviklingen af genbrugssektorerne
1.14. kriterier for grønne offentlige
indkøb, der fremmer affaldshierarkiet
1.15. foranstaltninger til at udfase
skadelige former for støtte, som ikke er i
overensstemmelse med affaldshierarkiet
1.16. incitamenter, som fremmer
udformning og markedsføring af
affaldsforebyggende produkter såsom
reparerbare produkter
2.

Andre foranstaltninger:

2.1.
specifikke forbud mod
forbrænding af genanvendeligt affald
2.2.
markedsrestriktioner for
engangsprodukter og -emballage og for
produkter og emballage, som ikke kan
genanvendes
2.3.
tekniske og skattemæssige
foranstaltninger til at støtte udviklingen af
markeder for genbrugte produkter og
genanvendte (herunder komposterede)
materialer samt til at forbedre kvaliteten
af genanvendte materialer
2.4.
foranstaltninger, der omfatter
skatterefusion og/eller skattefritagelser
2.5.
foranstaltninger til at øge den
offentlige bevidsthed om god
affaldshåndtering og nedbringelse af
affaldsmængden, bl.a. ad hoc-kampagner
for at mindske affaldsmængden ved
kilden og sikre en stor deltagelse i
ordninger for særskilt indsamling
2.6.
foranstaltninger til at sikre en
passende koordinering, herunder ved
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hjælp af digitale midler, mellem alle
kompetente offentlige myndigheder, som
er involveret i affaldshåndtering, og
inddragelse af andre vigtige interessenter
2.7.
anvendelse af de europæiske
struktur- og investeringsfonde til at
finansiere udviklingen af den
affaldshåndteringsstruktur, der er
nødvendig for at nå de relevante mål
2.8.
anvendelse af de europæiske
struktur- og investeringsfonde til at
finansiere affaldsforebyggelse,
forberedelse med henblik på genbrug og
genanvendelse
2.9.
oprettelse af
kommunikationsplatforme til at fremme
udvekslingen af bedste praksis mellem
erhvervssektorer, arbejdsmarkedets
parter, lokale myndigheder samt
medlemsstater
2.10. indførelse af et minimum af
genanvendt indhold i produkter
2.11. alle relevante alternative eller
supplerende foranstaltninger, der sigter
mod at opfylde samme formål."
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