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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Avfallshanteringen i unionen bör 

förbättras, i syfte att skydda, bevara och 

förbättra miljön, skydda människors hälsa, 

säkerställa att naturresurser utnyttjas 

varsamt och rationellt samt främja en mer 

cirkulär ekonomi. 

(1) Hanteringen, omvandlingen och 

användningen av avfall i unionen bör 

förbättras, i syfte att skydda, bevara och 

förbättra miljön, skydda människors hälsa, 

säkerställa att naturresurser utnyttjas 

varsamt och rationellt samt främja en 

verklig cirkulär ekonomi, som skulle 

begränsa de negativa effekterna på miljön 

och bevara naturresurser samt 

åstadkomma en bättre hantering av 

råvaror, samtidigt som man gör ekonomin 

mindre beroende av import, ökar 

energieffektiviteten, minskar unionens 

energiberoende och skapar nya 

ekonomiska möjligheter och nya 

marknader samt främjar högkvalitativa 

arbetstillfällen. För att göra ekonomin 

verkligt cirkulär är det nödvändigt att 

vidta ytterligare åtgärder som fokuserar 

på produkternas hela livscykel, inbegripet 

utvinning av hållbara material, ekologisk 

produktutformning, miljöeffektiv 

produktion och hållbar konsumtion på ett 

sätt som bevarar resurser och sluter 

kretsloppet. En förbättrad 

resursanvändning skulle också ge 

betydande nettobesparingar för unionens 

företag, myndigheter och konsumenter 

och samtidigt minska de årliga utsläppen 

av växthusgaser. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) De i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för 

förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning av avfall bör ändras så 

att de bättre återspeglar unionens ambition 

att övergå till en cirkulär ekonomi. 

(2) De i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för 

förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning av avfall bör ändras så 

att de bättre återspeglar unionens ambition 

att övergå till en effektiv cirkulär ekonomi, 

genom att nödvändiga åtgärder vidtas för 

att säkerställa att avfall kan betraktas som 

en användbar resurs för denna 

omställning. 

__________________ __________________ 

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall och om upphävande av vissa direktiv 

(EUT L 312, 22.11.2008, s. 3). 

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall och om upphävande av vissa direktiv 

(EUT L 312, 22.11.2008, s. 3). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Den 9 juli 2015 antog 

Europaparlamentet en resolution om 

resurseffektivitet: på väg mot ett 

kretsloppssamhälle1a, i vilken det 

betonade i synnerhet behovet att fastställa 

bindande avfallsminskningsmål, utforma 

åtgärder för förebyggande av avfall och 

införa klara och otvetydiga definitioner. 

 _______________ 

 1a Antagna texter, P8_TA(2015)0266. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Många medlemsstater har ännu inte (3) Många medlemsstater har ännu inte 
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utvecklat den nödvändiga infrastrukturen 

för avfallshantering. Det är därför 

nödvändigt att fastställa långsiktiga 

policymål för att styra åtgärder och 

investeringar, framför allt genom att 

förhindra att strukturell överkapacitet för 

behandling av restavfall uppstår och att 

återvinningsbart material fastnar längst 

ned i avfallshierarkin. 

utvecklat den nödvändiga infrastrukturen 

för avfallshantering. Det är därför 

nödvändigt att fastställa långsiktiga 

policymål och ekonomiskt, finanspolitiskt 

och politiskt stöd för att styra åtgärder och 

investeringar, framför allt genom att 

förhindra att strukturell överkapacitet för 

behandling av restavfall, till exempel för 

deponering eller förbränning, uppstår och 

att återvinningsbart material fastnar på den 

lägsta nivån i avfallshierarkin. I detta 

sammanhang är det, för att uppnå de 

relevanta målen, viktigt att använda de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna för att finansiera 

utvecklingen av den infrastruktur för 

avfallshantering som krävs för 

förebyggande, återanvändning och 

materialåtervinning. Det är också 

avgörande för vissa medlemsstater att 

ändra sina befintliga program för 

förebyggande av avfall i enlighet med 

detta direktiv och att anpassa sina 

investeringar därefter. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Definitioner av kommunalt avfall, 

bygg- och rivningsavfall, den slutliga 

materialåtervinningsprocessen, och 

återfyllning bör införas i direktiv 

2008/98/EG så att dessa begrepps 

omfattning klargörs. 

(5) Definitioner av kommunalt avfall, 

bygg- och rivningsavfall, avfall inom 

handel och industri, den slutliga 

materialåtervinningsprocessen, 

nedskräpning, nedskräpning av haven och 

återfyllning bör införas i direktiv 

2008/98/EG så att dessa begrepps 

omfattning klargörs. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Samstämdheten mellan direktiv 

2008/98/EG om avfall och relaterad 

unionslagstiftning, såsom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/28/EG1a och Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 

1907/20061b, bör säkerställas, i synnerhet 

genom en enhetlig tolkning och 

tillämpning av begreppen ˮavfallˮ, 

ˮavfallshierarkiˮ och ˮbiproduktˮ i dessa 

rättsakter. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/28/EG av den 23 april 2009 om 

främjande av användningen av energi 

från förnybara energikällor och om 

ändring och ett senare upphävande av 

direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 

(EUT L 140, 5.6.2009, s. 16). 

 1b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 

december 2006 om registrering, 

utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (Reach), 

inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 

1999/45/EG och upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 793/93 och 

kommissionens förordning (EG) nr 

1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG 

och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 

93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 

(EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att säkerställa att målen för 

materialåtervinning grundas på tillförlitliga 

och jämförbara data, och möjliggöra 

(6) För att säkerställa att målen för 

materialåtervinning grundas på tillförlitliga 

och jämförbara data, och möjliggöra 
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effektivare övervakning av framstegen mot 

dessa mål, bör definitionen av kommunalt 

avfall i direktiv 2008/98/EG vara i linje 

med den som används för statistiska 

ändamål av det europeiska statistikkontoret 

(Eurostat) och Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD), på grundval av vilken 

medlemsstater har rapporterat uppgifter 

under flera år. Definitionen av kommunalt 

avfall i detta direktiv är neutral vad gäller 

privat eller offentlig status för aktörer som 

hanterar avfall. 

effektivare övervakning av framstegen mot 

dessa mål, bör definitionen av kommunalt 

avfall i direktiv 2008/98/EG harmoniseras 

med den som används för statistiska 

ändamål av det europeiska statistikkontoret 

(Eurostat) och Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD), på grundval av vilken 

medlemsstater har rapporterat uppgifter 

under flera år. Definitionen av kommunalt 

avfall i detta direktiv är neutral vad gäller 

privat eller offentlig status för aktörer som 

hanterar avfall. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna bör införa 

lämpliga incitament för tillämpning av 

avfallshierarkin, särskilt ekonomiska 

incitament som syftar till att uppnå målen 

för förebyggande av avfall och 

materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. 

deponerings- och förbränningsavgifter, 

volym- eller viktbaserade avfallstaxor, 

system för utökat producentansvar och 

incitament för lokala myndigheter. 

(7) Medlemsstaterna bör införa 

lämpliga incitament för tillämpning av 

avfallshierarkin, särskilt ekonomiska, 

skattemässiga och lagstiftningsmässiga 
incitament som syftar till att uppnå målen 

för förebyggande av avfall och 

materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. 

deponerings- och förbränningsavgifter, 

volym- eller viktbaserade avfallstaxor, 

system för utökat producentansvar och 

incitament för lokala myndigheter. För att 

bidra till målen i detta direktiv bör 

medlemsstaterna ha möjlighet att 

använda ekonomiska instrument eller 

andra åtgärder som anges i bilaga VIa. 

Medlemsstaterna bör vidta sådana 

åtgärder som kommer att hjälpa till att 

uppnå en hög kvalitet på sorterat 

material. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 8a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Övergången till en cirkulär 

ekonomi bör dra full nytta av digital 

innovation. För detta ändamål bör 

elektroniska verktyg, såsom en 

webbplattform för handel med avfall som 

nya resurser, utvecklas i syfte att göra 

handelsverksamheten lättare och minska 

den administrativa bördan för aktörerna 

och därmed stärka industriell symbios. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) System för utökat producentansvar 

utgör en väsentlig del av en effektiv 

avfallshantering, men systemens 

effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt 

mellan medlemsstaterna. Det är därför 

nödvändigt att fastställa minimikrav för 

utökat producentansvar. Dessa krav bör 

minska kostnaderna och förbättra 

resultaten samt garantera lika villkor, även 

för små och medelstora företag, och 

undanröja hinder för en väl fungerande inre 

marknad. De bör även bidra till att 

kostnader för uttjänta produkter inkluderas 

i produktpriserna och ge incitament för 

tillverkarna att i högre grad beakta 

möjligheter till materialåtervinning och 

återanvändning när de utformar sina 

produkter. Kraven bör gälla för både nya 

och befintliga system för utökat 

producentansvar. För att producenterna 

ska kunna anpassa sina strukturer och 

förfaranden till de nya kraven är det dock 

nödvändigt med en övergångsperiod för 

befintliga system för utökat 

producentansvar. 

(9) System för utökat producentansvar 

utgör en väsentlig del av en effektiv 

avfallshantering, men systemens 

effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt 

mellan medlemsstaterna. Det är därför 

nödvändigt att fastställa minimikrav för 

system för utökat producentansvar. Dessa 

krav bör minska kostnaderna och förbättra 

resultaten, underlätta 

reparationsmöjligheter, bättre 

genomförande och verkställande av 

separat insamling och sortering, 

säkerställa materialåtervinning av bättre 

kvalitet, hjälpa till att säkra 

kostnadseffektiv tillgång till returråvaror 
samt garantera lika villkor, även för små 

och medelstora företag, och undanröja 

hinder för en väl fungerande inre marknad. 

De bör även bidra till att kostnader för 

uttjänta produkter inkluderas i 

produktpriserna och ge incitament för 

tillverkarna att i högre grad beakta 

möjligheter till reparation, 

materialåtervinning och återanvändning 

samt utfasning av farliga ämnen när de 

utformar sina produkter. Kraven bör gälla 

för både nya och befintliga system för 

utökat producentansvar. För att befintliga 
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system för utökat producentansvar och 

medlemsstater utan utökat 

producentansvar ska kunna anpassa sina 

strukturer och förfaranden till de nya 

kraven är det dock nödvändigt med en 

övergångsperiod. Under 

övergångsperioden bör medlemsstater 

utan utökat producentansvar säkerställa 

att deras avfallshanteringssystem 

levererar resultat på ett verkställbart, 

öppet och ansvarsfullt sätt som är helt 

förenligt med minimikraven för systemen 

för utökat producentansvar. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Förebyggande av avfall är det 

effektivaste sättet att förbättra 

resurseffektiviteten och minska 

miljöpåverkan från avfall. Det är därför 

viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga 

åtgärder för att förebygga avfallsgenerering 

och övervaka och utvärdera framstegen i 

genomförandet av sådana åtgärder. 

Gemensamma indikatorer bör fastställas 

för att få ett enhetligt mått på de 

övergripande framstegen i genomförandet 

av avfallsförebyggande åtgärder. 

(10) Förebyggande av avfall är det 

effektivaste sättet att förbättra 

resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan 

från avfall, främja hållbara, 

återvinningsbara, återanvändbara 

material av hög kvalitet och minska 

beroendet av import av alltmer sällsynta 

råvaror. Det är därför viktigt att 

medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder 

för att förebygga avfallsgenerering, 

däribland åtgärder som minskar 

förekomsten av farliga ämnen, främjar 

återvinning av material av hög kvalitet, 

bekämpar planerat åldrande, ökar 

konsumentinflytandet genom förbättrad 

produktinformation, uppmuntrar till 

kontinuerlig information och regelbundna 

upplysningskampanjer om 

avfallsförebyggande, samt övervakar och 

utvärderar framstegen i genomförandet av 

sådana åtgärder, liksom förebyggande mål 

om minskning av avfallsgenerering, i 

syfte att frikoppla den från ekonomisk 

tillväxt. Gemensamma indikatorer och 

beräkningsmetoder bör fastställas för att få 

ett enhetligt mått på de övergripande 

framstegen i genomförandet av 
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avfallsförebyggande åtgärder. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Medlemsstaterna bör vidta åtgärder 

för att främja förebyggande av 

livsmedelsavfall, i linje med den agenda 

för hållbar utveckling fram till 2030 som 

antogs av FN:s generalförsamling den 25 

september 2015, och i synnerhet dess mål 

att halvera livsmedelsavfallet fram till 

2030. Dessa åtgärder bör syfta till att 

förebygga livsmedelsavfall i 

primärproduktionen, inom bearbetning 

och tillverkning, i detaljhandel och annan 

livsmedelsdistribution, i restauranger och 

cateringtjänster samt i hushållen. Med 

tanke på de miljömässiga och ekonomiska 

fördelarna med att förebygga 

livsmedelsavfall bör medlemsstaterna 

fastställa särskilda åtgärder för att 

åstadkomma detta. De bör också mäta 

vilka framsteg som görs när det gäller att 

minska livsmedelsavfallet. För att 

underlätta utbyte av bästa praxis inom EU, 

både mellan medlemsstaterna och mellan 

livsmedelsföretagare, bör enhetliga 

metoder för sådan mätning fastställas. 

Rapportering om mängden 

livsmedelsavfall bör ske vartannat år. 

(12) Medlemsstaterna bör vidta åtgärder 

för att främja förebyggande av 

livsmedelsavfall, i linje med den agenda 

för hållbar utveckling fram till 2030 som 

antogs av FN:s generalförsamling den 25 

september 2015, och i synnerhet dess mål 

att minska livsmedelsavfallet med minst 

50 % fram till 2030. Dessa åtgärder bör 

syfta till att förebygga livsmedelsavfall på 

detaljhandels- och konsumentnivå och 

minska livsmedelsförlusten längs 

produktions- och leveranskedjor, 

inklusive jordbruksprodukter som 

avsiktligen inte skördas och förluster efter 

skörd, och inom annan 

livsmedelsdistribution, i offentliga och 

privata inrättningar där måltider säljs 

eller erbjuds, i restauranger och 

cateringtjänster samt i hushållen. Med 

tanke på de miljömässiga och ekonomiska 

fördelarna med att förebygga 

livsmedelsavfall bör medlemsstaterna 

fastställa särskilda åtgärder i sina 

nationella avfallsförebyggande program 

för att minska livsmedelsavfallet i 

unionen med minst 30 % fram till 2025 

och med 50 % fram till 2030. De bör också 

mäta vilka framsteg som görs när det gäller 

att minska livsmedelsavfallet. För att 

underlätta utbyte av bästa praxis inom 

unionen, både mellan medlemsstaterna och 

mellan livsmedelsföretagare, bör enhetliga 

metoder för sådan mätning fastställas. 

Rapportering om mängden 

livsmedelsavfall bör ske vartannat år. För 

att förhindra livsmedelsavfall bör 

medlemsstaterna ta fram en ram som gör 

det möjligt för livsmedelssektorn att 

donera och distribuera osålda produkter, 
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samtidigt som man säkerställer att sådan 

distribution inte har några negativa 

effekter på människors hälsa eller 

livsmedelssäkerheten. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Kommissionen bör granska 

möjligheten att fastställa mål för 

materialåtervinning av icke-farligt avfall 

inom handel och industri med 

materialåtervinningsskyldigheter liknande 

dem som gäller för kommunalt avfall. För 

att skapa tydliga referensvärden för att 

fastställa dessa mål bör kommissionen 

samla in uppgifter om sådant avfall, som 

bygger på en gemensam rapportering från 

medlemsstaterna. Inom två år efter 

insamlingen av uppgifter, och på 

grundval av en konsekvensbedömning, 

bör kommissionen överväga att fastställa 

separata mål för materialåtervinning för 

icke-farligt avfall inom handel och 

industri senast 2025, åtminstone för 

papper, glas, metall, plast och biologiskt 

avfall. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 13b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13b) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/56/EG1a är det bindande 

rättsliga instrumentet på unionsnivå för 

att bedöma, övervaka och fastställa 

miljömål för att uppnå god miljöstatus 

vad gäller nedskräpning av haven. 

Huvudkällorna till marint skräp är dock 

landbaserad verksamhet, och orsakas av 



 

PE582.196v02-00 12/60 AD\1106026SV.docx 

SV 

dåliga metoder för hantering av fast 

avfall, bristfällig infrastruktur och 

bristande medvetenhet hos allmänheten. 

Medlemsstaterna bör därför vidta 

åtgärder för att minska det landbaserade 

skräp som sannolikt kommer att hamna i 

havsmiljön, i linje med 2030-agendan för 

hållbar utveckling som antogs av FN:s 

generalförsamling den 25 september 

2015, och i synnerhet sträva efter att 

uppnå målet att minska det marina 

skräpet med 50 % fram till 2030. Med 

tanke på de miljömässiga och ekonomiska 

fördelarna med att förebygga marint 

skräp bör medlemsstaterna fastställa 

särskilda åtgärder i sina 

avfallsförebyggande program för att 

åtminstone uppnå målet att minska 

nedskräpningen av haven med 50 % fram 

till 2030. De bör också mäta vilka 

framsteg som görs när det gäller att 

minska det marina skräpet. För att 

underlätta utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna inom unionen bör 

enhetliga metoder för sådan mätning 

fastställas. Rapportering om mängden 

marint skräp bör ske vartannat år. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 

om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på 

havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv 

om en marin strategi) (EUT L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 13c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13c) För att hjälpa till att uppnå målen 

om den cirkulära ekonomin bör 

kommissionen aktivt främja 

samordningen och utbytet av information 
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och bästa praxis mellan medlemsstaterna, 

det civila samhällets organisationer, 

lokala och regionala myndigheter, 

arbetsmarknadens parter och mellan 

olika näringsgrenar, däribland 

avfallsindustrin och finanssektorn. Man 

skulle kunna uppnå denna samordning 

och detta utbyte genom att upprätta 

kommunikationsplattformar om den 

cirkulära ekonomin som skulle hjälpa till 

att öka medvetenheten om nya industriella 

lösningar och ge en bättre överblick över 

tillgänglig kapacitet, och som skulle bidra 

till att skapa band mellan avfallsindustrin 

och finanssektorn och till att stödja 

industriell symbios. Kommissionen bör 

också aktivt främja utbytesplattformar 

som en affärsmodell för cirkulär 

ekonomi. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) En separat insamling och 

materialåtervinning av spilloljor skulle ha 

avsevärda ekonomiska och miljömässiga 

fördelar när det gäller att trygga 

råvaruförsörjningen, göra framsteg mot 

en cirkulär ekonomi och bidra till ett 

mindre beroende av oljeförsörjning. Vissa 

medlemsstater samlar redan in och 

materialåtervinner en stor andel av sina 

spilloljor. 2015 kom emellertid enbart 

runt 13 % av alla basoljor från 

regenererade spilloljor. Kommissionen 

bör därför senast den ... [inför datum två 

år efter ikraftträdandet av detta direktiv] 

lägga fram en konsekvensbedömning om 

införandet av ett unionsomfattande mål 

för insamling och materialåtervinning av 

spilloljor. 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 15b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15b) Där det är möjligt bör 

medlemsstaterna stimulera användningen 

av material såsom permanenta material, 

som har ett överlägset värde för den 

cirkulära ekonomin, eftersom de kan 

klassificeras som material som kan 

återvinnas utan att kvaliteten försämras, 

oavsett hur ofta materialet återvinns. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Det finns stora skillnader mellan 

medlemsstaternas avfallshantering, särskilt 

när det gäller materialåtervinning av 

kommunalt avfall. För att ta hänsyn till 

dessa skillnader bör de medlemsstater som 

under 2013 materialåtervann mindre än 20 

% av sitt kommunala avfall enligt 

Eurostats uppgifter ges extra tid för att 

uppfylla de mål för förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning 

som fastställts för 2025 och 2030. Mot 

bakgrund av den genomsnittliga årliga 

ökning av andelen återanvänt och 

materialåtervunnet avfall som noterats i 

medlemsstaterna under de senaste femton 

åren skulle dessa medlemsstater behöva 

öka sin kapacitet för materialåtervinning i 

en takt som ligger klart över det historiska 

genomsnittet för att kunna uppfylla målen. 

För att säkerställa att det görs kontinuerliga 

framsteg mot målen och att brister i 

genomförandet åtgärdas i tid bör 

medlemsstater som beviljas extra tid 

uppfylla olika delmål och ta fram en 

genomförandeplan. 

(16) Det finns stora skillnader mellan 

medlemsstaternas avfallshantering, särskilt 

när det gäller materialåtervinning av 

kommunalt avfall. För att ta hänsyn till 

dessa skillnader bör de medlemsstater som 

under 2013 materialåtervann mindre än 20 

% av sitt kommunala avfall enligt 

Eurostats uppgifter ges extra tid för att 

uppfylla de mål för förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning 

som fastställts för 2025 och 2030. Mot 

bakgrund av den genomsnittliga årliga 

ökning av andelen återanvänt och 

materialåtervunnet avfall som noterats i 

medlemsstaterna under de senaste femton 

åren skulle dessa medlemsstater behöva 

öka sin kapacitet för materialåtervinning i 

en takt som ligger klart över det historiska 

genomsnittet för att kunna uppfylla målen. 

För att säkerställa att det görs kontinuerliga 

framsteg mot målen och att brister i 

genomförandet åtgärdas i tid bör 

medlemsstater som beviljas extra tid 

uppfylla olika delmål och ta fram en 

genomförandeplan med stöd av 
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kommissionen. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Vid beräkningen av om målen för 

förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning uppnås, bör 

medlemsstaterna kunna räkna in produkter 

och komponenter som förbereds för 

återanvändning av erkända aktörer inom 

återanvändning eller genom erkända 

pantsystem och materialåtervinning av 

metaller i samband med förbränning. För 

att säkerställa en enhetlig beräkning av 

dessa uppgifter kommer kommissionen att 

anta närmare bestämmelser om 

fastställandet av erkända aktörer inom 

förberedelse för återanvändning och 

erkända pantsystem, om kvalitetskriterier 

för materialåtervunna metaller samt om 

insamling, kontroll och rapportering av 

uppgifter. 

(18) Vid beräkningen av om målen för 

förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning uppnås, bör 

medlemsstaterna kunna räkna in produkter 

och komponenter, eller om tillämpligt 

förpackningar, som förbereds för 

återanvändning av erkända aktörer inom 

återanvändning eller genom erkända 

pantsystem och materialåtervinning av 

metaller i samband med energiåtervinning 

och förbränning. För att säkerställa en 

enhetlig beräkning av dessa uppgifter 

kommer kommissionen att anta närmare 

bestämmelser om fastställandet av erkända 

aktörer inom förberedelse för 

återanvändning och erkända pantsystem, 

om kvalitetskriterier för materialåtervunna 

metaller samt om insamling, kontroll och 

rapportering av uppgifter. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) För att se till att detta direktiv 

genomförs på ett bättre, punktligare och 

enhetligare sätt och för att föregripa brister 

i genomförandet, bör ett system för tidig 

varning inrättas så att brister kan upptäckas 

och åtgärdas innan tidsfristerna för att 

uppfylla målen går ut. 

(19) För att se till att detta direktiv 

genomförs på ett bättre, punktligare och 

enhetligare sätt och för att föregripa brister 

i genomförandet, bör ett system för tidig 

varning inrättas med stöd av 

kommissionen så att brister kan upptäckas 

och åtgärdas innan tidsfristerna för att 

uppfylla målen går ut. 
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Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) För att öka andelen avfall som 

förbereds för återanvändning eller 

materialåtervinns i medlemsstaterna är det 

av största vikt att skyldigheten att inrätta 

system för separat insamling av papper, 

metall, plast och glas efterlevs. Dessutom 

bör biologiskt avfall samlas in separat för 

att bidra till en ökad nivå av förberedelse 

för återanvändning och materialåtervinning 

och förebyggande av förorening av torra 

återvinningsbara material. 

(20) För att öka andelen avfall som 

förbereds för återanvändning eller 

materialåtervinns i medlemsstaterna är det 

av största vikt att skyldigheten att inrätta 

system för separat insamling av papper, 

metall, plast, glas, trä och textilier 

efterlevs. Dessutom bör biologiskt avfall 

samlas in separat för att bidra till en ökad 

nivå av förberedelse för återanvändning 

och materialåtervinning och förebyggande 

av förorening av torra återvinningsbara 

material samt för att undvika att sådant 

avfall förbränns och deponeras. En 

effektivare användning av avfall skulle 

dessutom kunna skapa ett viktigt 

incitament för bioekonomins 

leveranskedja. Separat insamling av 

biologiskt avfall från kommunalt avfall 

och jordbruksavfall bör därför bli 

obligatorisk. Bioekonomin spelar en 

avgörande roll för att garantera 

råvaruförsörjningen i hela unionen. 

Kommissionen bör överväga fastställandet 

av ett materialåtervinningsmål för 

biologiskt avfall för att locka till 

infrastrukturinvesteringar i 

återvinningsanläggningar för biologiskt 

avfall och för att främja upparbetning av 

organiskt material. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Det är fortfarande problematiskt att 

säkerställa en korrekt hantering av farligt 

avfall i unionen, och uppgifter om 

hanteringen av sådant avfall saknas delvis. 

(21) Det är fortfarande problematiskt att 

säkerställa en korrekt hantering av farligt 

avfall i unionen, och uppgifter om 

hanteringen av sådant avfall saknas delvis. 
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Det är därför nödvändigt att stärka 

systemen för registrering och spårbarhet 

genom att inrätta elektroniska register för 

farligt avfall i medlemsstaterna. 

Elektronisk insamling av uppgifter bör 

utvidgas till andra avfallstyper, när det är 

lämpligt, för att underlätta 

registreringsarbetet för företag och 

förvaltningar och för att förbättra 

övervakningen av avfallsflöden i unionen. 

Det är därför nödvändigt att stärka 

systemen för registrering och spårbarhet 

genom att inrätta elektroniska register för 

farligt avfall i medlemsstaterna. 

Elektronisk insamling av uppgifter bör 

utvidgas till andra avfallstyper, i så stor 

utsträckning som möjligt, för att underlätta 

registreringsarbetet för företag och 

förvaltningar och för att förbättra 

övervakningen av avfallsflöden i unionen. 

Dessa uppgifter bör samlas in i linje med 

normer och specifikationer som stöder 

målen för öppna uppgifter och bör göras 

tillgängliga som öppna uppgifter. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) För att undvika att kommunalt 

avfall förorenas med farliga ämnen som 

kan sänka materialåtervinningskvaliteten 

och därmed hämma upptaget av 

returråvaror bör medlemsstaterna skapa 

separata insamlingssystem för farligt 

hushållsavfall. Unionsmedel som tilldelas 

för att stödja övergången till den 

cirkulära ekonomin skulle kunna 

användas till forskningsprogram för 

ersättning av farliga material och 

behandling av farligt avfall. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Detta direktiv fastställer långsiktiga 

mål för avfallshanteringen i unionen och 

ger de ekonomiska aktörerna och 

medlemsstaterna tydlig vägledning för de 

investeringar som krävs för att uppnå dessa 

(22) Detta direktiv fastställer långsiktiga 

mål för avfallshanteringen i unionen och 

ger de ekonomiska aktörerna och 

medlemsstaterna tydlig vägledning för de 

investeringar som krävs för att uppnå dessa 
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mål. När medlemsstaterna utarbetar sina 

nationella strategier för avfallshantering 

och planerar investeringar i infrastrukturen 

för avfallshantering bör de på ett 

genomtänkt sätt utnyttja de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna genom 

att främja förebyggande, återanvändning 

och materialåtervinning, i linje med 

avfallshierarkin. 

mål. När medlemsstaterna utarbetar sina 

nationella strategier för avfallshantering 

och planerar investeringar i infrastrukturen 

för avfallshantering bör de på ett 

genomtänkt sätt utnyttja de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna genom 

att främja i första hand förebyggande och 

återanvändning och sedan 

materialåtervinning, i linje med 

avfallshierarkin – och inte för att främja 

deponering och förbränning av avfall. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Vissa råvaror har stor betydelse för 

unionens ekonomi och försörjningen med 

dessa är förenad med en hög risk. För att 

säkerställa försörjningstrygghet för dessa 

råvaror, och i linje med råvaruinitiativet 

och målen för det europeiska 

innovationspartnerskapet om råvaror, bör 

medlemsstaterna vidta åtgärder för bästa 

möjliga hantering av avfall som innehåller 

betydande mängder av dessa råvaror, med 

beaktande av ekonomisk och teknisk 

genomförbarhet samt miljömässiga 

fördelar. Kommissionen har upprättat en 

förteckning över råvaror av avgörande 

betydelse för EU18. Denna förteckning ska 

regelbundet ses över av kommissionen. 

(23) Vissa råvaror har stor betydelse för 

unionens ekonomi och försörjningen med 

dessa är förenad med en hög risk. För att 

säkerställa försörjningstrygghet för dessa 

råvaror, och i linje med råvaruinitiativet 

och målen för det europeiska 

innovationspartnerskapet om råvaror, bör 

medlemsstaterna vidta åtgärder för bästa 

möjliga hantering av avfall som innehåller 

betydande mängder av dessa råvaror, 

genom att förhindra deponering och 

förbränning av obehandlat avfall, med 

beaktande av ekonomisk och teknisk 

genomförbarhet samt miljömässiga och 

hälsomässiga fördelar. Kommissionen har 

upprättat en förteckning över råvaror av 

avgörande betydelse för EU18. Denna 

förteckning ska regelbundet ses över av 

kommissionen. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297 final. 18 COM(2014)0297. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Skäl 25 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Nedskräpning ger direkta negativa 

effekter på miljön och medborgarnas 

välfärd, och de höga saneringskostnaderna 

är en onödig ekonomisk börda för 

samhället. Detta problem bör angripas 

genom att särskilda åtgärder införs i 

avfallshanteringsplanerna och genomförs 

korrekt av de behöriga myndigheterna. 

(25) Nedskräpning ger direkta negativa 

effekter på miljön och medborgarnas 

välfärd, och de höga saneringskostnaderna 

är en onödig ekonomisk börda för 

samhället. Nedskräpning måste ses som ett 

samhällsproblem där individer hanterar 

avfall på ett felaktigt eller olagligt sätt. 
Detta problem bör angripas genom att 

särskilda åtgärder införs i 

avfallshanteringsplanerna och genomförs 

korrekt av de behöriga myndigheterna. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Medlemsstaternas rapportering av 

statistiska uppgifter är av avgörande 

betydelse för att kommissionen ska kunna 

bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i 

medlemsstaterna. Kvaliteten, 

tillförlitligheten och jämförbarheten hos 

statistik bör förbättras genom att man 

inrättar en gemensam kontaktpunkt för 

samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta 

rapporteringskrav, riktmärker de nationella 

rapporteringsmetoderna och inför en 

kvalitetskontrollrapport. När 

medlemsstaterna rapporterar om hur 

målen i avfallslagstiftningen har uppnåtts 

måste de därför använda de senaste 

metoder som har tagits fram av 

kommissionen och medlemsstaternas 

nationella statistikkontor. 

(28) Medlemsstaternas rapportering av 

statistiska uppgifter är av avgörande 

betydelse för att kommissionen ska kunna 

bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i 

medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, 

tillförlitlighet och jämförbarhet bör 

förbättras genom att man inför 

harmoniserade metoder för insamling och 

behandling av uppgifter och inrättar en 

gemensam kontaktpunkt för samtliga 

avfallsuppgifter, lämpligtvis Eurostat, och 

genom att man tar bort obsoleta 

rapporteringskrav, riktmärker de nationella 

rapporteringsmetoderna och inför en 

kvalitetskontrollrapport, som bör bygga på 

ett harmoniserat format. Tillförlitlig 

rapportering av jämförbara statistiska 

uppgifter om avfallshantering är av 

största vikt för ett effektivt genomförande 

och för att säkerställa jämförbarhet för 

uppgifter mellan medlemsstater. När 

medlemsstaterna utarbetar 

genomföranderapporterna enligt detta 

direktiv bör de därför använda de senaste 

metoder som har tagits fram av 

kommissionen och medlemsstaternas 
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nationella statistikkontor. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Skäl 28a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) Forskning och innovation är 

nödvändiga för att stödja unionens 

övergång till en cirkulär ekonomi där 

avfall uppfattas som en resurs. För att 

uppnå detta mål är det nödvändigt att 

inom ramen för Horisont 2020 bidra till 

forsknings- och innovationsprojekt som 

kan visa och testa den ekonomiska och 

miljömässiga hållbarheten hos en 

cirkulär ekonomi på fältet. Med hjälp av 

en systembaserad strategi kan sådana 

projekt bidra till att utveckla lagstiftning 

som främjar innovation och samtidigt är 

lätt att genomföra, huvudsakligen genom 

att man identifierar rättsliga oklarheter, 

hinder och luckor som möjligen hämmar 

utvecklingen av resurseffektiva 

företagsmodeller. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Skäl 28b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28b) Vart tredje år bör kommissionen 

offentliggöra en rapport baserad på de 

uppgifter och den information som har 

rapporterats av medlemsstaterna för att 

underrätta Europaparlamentet och rådet 

om de framsteg som har gjorts mot 

uppnåendet av materialåtervinningsmålen 

och i genomförandet av nya skyldigheter 

som föreskrivs i detta direktiv. 
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Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Skäl 33a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (33a) Medlemsstaterna bör säkerställa 

en hög nivå av hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen i sektorerna för tillverkning, 

materialåtervinning, reparation, 

förberedelse för återanvändning och 

avfallshantering, med hänsyn till de 

specifika risker som arbetstagare inom 

dessa sektorer utsätts för, och säkerställa 

att befintlig unionslagstiftning på detta 

område genomförs och verkställs korrekt. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Skäl 33b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (33b) Det är viktigt att säkerställa att den 

befintliga avfallslagstiftningen genomförs 

och verkställs korrekt. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Skäl 33c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (33c) Detta direktiv har antagits med 

beaktande av de åtaganden som fastslås i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 

april 2016 om bättre lagstiftning, och det 

bör genomföras och tillämpas i enlighet 

med riktlinjerna i det avtalet. 
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Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 2 – punkt 2 – led b 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 2.2 ska led b ersättas med 

följande: 

”b) Animaliska biprodukter, inbegripet 

bearbetade produkter som omfattas av 

förordning (EG) nr 1774/2002, utom 

sådana som är avsedda för förbränning, 

deponier eller användning i biogas- eller 

komposteringsanläggning.” 

”b) Animaliska biprodukter, inbegripet 

bearbetade produkter som omfattas av 

förordning (EG) nr 1774/2002, utom 

sådana som är avsedda för förbränning 

eller deponering.” 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1a – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommunalt avfall ska enligt definitionen i 

detta direktiv ses som neutralt när det 

gäller den privata eller offentliga statusen 

hos den aktör som hanterar avfallet. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Följande punkt ska införas: 

 ”1b. avfall inom handel och industri: 

icke-farligt blandat och separat insamlat 

avfall i större mängder än kommunalt 

avfall från verksamhet och/eller lokaler 
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inom handel och industri, däribland 

papper och kartong, glas, metall, plast, 

biologiskt avfall, trä, och grovavfall; 

 avfall inom handel och industri omfattar 

inte kommunalt avfall, bygg- och 

rivningsavfall och avfall från avloppsnät 

och -bearbetning, inbegripet 

avloppsslam,” 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led ab (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) Följande punkt ska införas: 

 ”1c. nedskräpning: alla handlingar 

eller all underlåtelse av en individ att 

handla, oavsett om det är avsiktligt eller 

inte, som leder till att avfall överges,” 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led ac (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ac) Följande punkt ska införas: 

 ”1d. livsmedelsavfall: livsmedel som tas 

bort eller kasseras på tillverknings-, 

berednings- detaljhandels- och 

konsumentnivå och livsmedelsförluster 

längs hela produktions- och 

leveranskedjan, däribland förluster vid 

primärproduktion, transport och lagring, 

jordbruksprodukter som avsiktligen inte 

skördas och förluster efter skörd,” 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led c 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”4. biologiskt avfall: biologiskt 

nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, 

livsmedels- och köksavfall från hushåll, 

restauranger, catering och 

detaljhandelslokaler, jämförbart avfall från 

livsmedelsindustrin och annat avfall med 

liknande egenskaper i fråga om biologisk 

nedbrytbarhet som är jämförbart till 

karaktär, sammansättning och mängd,” 

”4. biologiskt avfall: biologiskt 

nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, icke-

animaliskt jordbruksavfall (inklusive 

förluster efter skörd), livsmedels- och 

köksavfall från hushåll, restauranger, 

catering och detaljhandelslokaler, 

jämförbart avfall från anläggningar för 

tillverkning och bearbetning av livsmedel 
och annat avfall med liknande egenskaper i 

fråga om biologisk nedbrytbarhet och 

komposterbarhet som är jämförbart till 

karaktär och sammansättning,” 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led d 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 4a  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”4a. bygg- och rivningsavfall: avfall 

som omfattas av de kategorier av bygg- 

och rivningsavfall som avses i den 

förteckning över avfall som antagits i 

enlighet med artikel 7,” 

”4a. bygg- och rivningsavfall: avfall 

som omfattas av de kategorier av bygg- 

och rivningsavfall, inbegripet 

lättviktsmaterial, som avses i den 

förteckning över avfall som antagits i 

enlighet med artikel 7,” 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led da (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 4b (ny)  
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Följande punkt ska införas: 

 ”4b. permanenta material: material 

som kan klassificeras som material som 

när de en gång tillverkats kan återvinnas 

utan kvalitetsförlust, oavsett hur många 

gånger materialet återvinns,” 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led db (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 db) Följande punkt ska införas: 

 ”9a. utökat producentansvar: 

tillverkarens fulla eller partiella operativa 

och/eller finansiella ansvar för en 

produkt, utvidgat till att även omfatta 

ledet efter konsumentledet i en produkts 

livscykel, som ett sätt för medlemsstaterna 

att uppnå unionens avfallsmål och öka 

återanvändningen och 

materialåtervinningen,” 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led e 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”16. förberedelse för återanvändning: 

återvinningsförfaranden som går ut på 

kontroll, rengöring eller reparation, genom 

vilka avfall, produkter eller komponenter 

av produkter som har samlats in av en 

erkänd aktör inom förberedelse för 

återanvändning eller genom ett erkänt 

”16. förberedelse för återanvändning: 

återvinningsförfaranden som går ut på 

kontroll, rengöring eller reparation, genom 

vilka produkter eller komponenter av 

produkter som har blivit avfall bereds för 

att användas igen utan någon annan 

förbehandling,” 
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pantsystem bereds för att användas igen 

utan någon annan förbehandling,” 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led ea (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 16a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Följande punkt ska införas: 

 ”16a. utspädning: uppblandning av 

avfall med en eller flera andra material 

eller avfallstyper för att utan kemisk 

omvandling minska koncentrationen av 

beståndsdelar i avfallet, så att det 

utspädda avfallet kan skickas till 

behandling eller materialåtervinning som 

annars skulle vara förbjuden för icke 

utspätt avfall, ”  

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led f 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 17a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”17a. slutlig materialåtervinningsprocess: 

den materialåtervinningsprocess som börjar 

när ingen ytterligare mekanisk sortering 

behövs och avfallsmaterial förs in i en 

produktionsprocess och faktiskt upparbetas 

till produkter, material eller ämnen, 

”17a. slutlig materialåtervinningsprocess: 

den materialåtervinningsprocess som börjar 

när ingen ytterligare mekanisk sortering 

behövs och när avfall och avfallsmaterial 

som anses ha upphört att vara avfall i 

enlighet med artikel 6.1 förs in i en 

produktionsprocess och faktiskt upparbetas 

till produkter, material eller ämnen, 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led fa (nytt) 
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Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 17ba (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Följande punkt ska införas: 

 ”17ba. organisk materialåtervinning: 

aerob behandling (dvs. kompostering) av 

de biologiskt nedbrytbara delarna av 

avfall, både i hushållsform och under 

kontrollerade förhållanden och med 

användning av antingen mikroorganismer 

eller maskar, varvid kompost produceras; 

deponering av avfallet ska inte betraktas 

som en form av organisk 

materialåtervinning,” 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led fb (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 20a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fb) Följande punkt ska läggas till: 

 ”20a. dekontaminering: en process som 

består i att eliminera eller behandla 

farliga beståndsdelar i avfall som är icke 

önskvärda eller förorenande i syfte att 

förstöra dessa,” 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led fc (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 20b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fc) Följande punkt ska läggas till: 

 ”20b. upprustning: processen att 

återställa en produkt till ett 

tillfredsställande arbetsskick genom att 
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återuppbygga eller reparera viktiga 

komponenter som är nära att gå sönder,” 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led fd (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 20c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fd) Följande punkt ska läggas till: 

 ”20c. uppsamlingsbar spillolja: spillolja 

som kan samlas upp, i typfallet 50 % av 

den årliga förbrukningen av smörjmedel i 

medlemsstaterna,” 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska använda sig 

av lämpliga ekonomiska instrument för att 

ge incitament för tillämpning av 

avfallshierarkin. 

3. För att bidra till målen i detta 

direktiv och för att ge incitament för 

tillämpning av avfallshierarkin ska 

medlemsstaterna använda sig av lämpliga 

ekonomiska instrument eller andra 

åtgärder. Medlemsstaterna får för detta 

ändamål använda de ekonomiska 

instrument eller andra åtgärder som 

anges i bilaga VIa. 

Medlemsstaterna ska rapportera till 

kommissionen om de särskilda instrument 

som införts i enlighet med denna punkt 

senast den [arton månader efter detta 

direktivs ikraftträdande] och vart femte år 

efter den dagen.” 

Medlemsstaterna ska rapportera till 

kommissionen om de särskilda instrument 

eller andra åtgärder som införts i enlighet 

med denna punkt senast den [arton 

månader efter detta direktivs 

ikraftträdande] och vart femte år efter den 

dagen.” 
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Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) I artikel 4 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”3a. Avfall ska sorteras före 

energiåtervinning eller slutdeponering i 

deponi, för att understödja ändamålsenlig 

utvinning av återvinningsbara material. 

Avfallets biologiskt nedbrytbara delar ska 

också behandlas. 

 Genom undantag från första ledet får 

separat insamlat biologiskt avfall skickas 

till anaerob rötning eller andra 

processinstallationer där biologiskt 

nedbrytbart avfall används som exklusiv 

tillförsel, förutsatt att kvaliteten på det 

biologiska avfallet uppfyller kraven för 

dessa installationer.” 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led b 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 38a för att fastställa närmare 

kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 

angivna villkoren för specifika ämnen eller 

föremål. 

2. Rådet och Europaparlamentet ska, 

genom det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och med hjälp av 

kommissionen, fastställa närmare kriterier 

för tillämpningen av de i punkt 1 angivna 

villkoren för specifika ämnen eller föremål. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led a – led i 
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Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led -a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -a) Avfallet har genomgått 

förberedelse för återanvändning. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 38a för att fastställa närmare 

kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 

angivna villkoren för visst avfall. Dessa 

närmare kriterier ska vid behov inbegripa 

gränsvärden för förorenande ämnen och ta 

hänsyn till ämnets eller föremålets 

eventuella negativa miljöeffekter. 

2. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 38a för att fastställa närmare 

kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 

angivna villkoren för visst avfall. Specifika 

kriterier för uttjänt avfall ska övervägas 

för vissa material såsom ballastmaterial, 

papper, glas, metall, plast, däck och 

textilier. Dessa närmare kriterier ska vid 

behov inbegripa gränsvärden för 

förorenande ämnen och ta hänsyn till 

ämnets eller föremålets eventuella negativa 

miljöeffekter. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -a) I punkt 1 ska första stycket 

ersättas med följande: 

”1. För att stärka återanvändning samt 

förebyggande, materialåtervinning och 

annan återvinning av avfall får 

medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder 

”1. För att stärka återanvändning samt 

förebyggande, materialåtervinning och 

annan återvinning av avfall ska 

medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder 



 

AD\1106026SV.docx 31/60 PE582.196v02-00 

 SV 

och andra åtgärder för att garantera att 

varje fysisk eller juridisk person som 

yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, 

bearbetar, behandlar, säljer eller importerar 

produkter (produktens producent) har 

utökat producentansvar.” 

och andra åtgärder för att garantera att 

varje fysisk eller juridisk person som 

yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, 

bearbetar, behandlar, säljer eller importerar 

produkter (produktens producent) har 

utökat producentansvar.” 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 – led a 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Sådana åtgärder får även omfatta 

införandet av system för utökat 

producentansvar som fastställer specifika 

operativa och ekonomiska skyldigheter för 

tillverkare av produkter. 

Sådana åtgärder ska även omfatta 

införandet av system för utökat 

producentansvar som fastställer specifika 

operativa, organisatoriska och ekonomiska 

skyldigheter för tillverkare av produkter, 

där producentens ansvar utökas till det 

led som följer efter konsumentledet i en 

produkts livscykel. Producentansvar ska 

syfta till att omfatta alla produkter som 

släpps ut på marknaden.  

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 – led b 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Sådana åtgärder kan bland annat stimulera 

utveckling, produktion och marknadsföring 

av produkter som lämpar sig för flerfaldig 

användning, som är hållbara ur teknisk 

synvinkel och som, när de blivit avfall, 

lämpar sig för förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning i 

syfte att tillämpa principen om 

avfallshierarkin på lämpligt sätt. 

Åtgärderna bör beakta produkters effekter 

Sådana åtgärder ska bland annat stimulera 

utveckling, produktion och marknadsföring 

av produkter som lämpar sig för flerfaldig 

användning, som är hållbara ur teknisk 

synvinkel och lätta att reparera och som, 

när de blivit avfall och förberetts för 

återanvändning eller materialåtervinning, 

lämpar sig för att släppas ut på 

marknaden i syfte att tillämpa principen 

om avfallshierarkin på lämpligt sätt. 

Åtgärderna ska beakta produkters effekter 
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under hela deras livscykel. under hela deras livscykel, 

avfallshierarkin och relevant 

unionslagstiftning och standarder som 

redan gäller för produkter. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 – led c 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Kommissionen ska organisera ett 

informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna och de aktörer som deltar 

i system för producentansvar om det 

praktiska genomförandet av kraven i artikel 

8a och om bästa praxis för att säkerställa 

lämplig styrning och gränsöverskridande 

samarbete mellan system för utökat 

producentansvar. Detta omfattar bland 

annat informationsutbyte om 

organisatoriska förhållanden och 

övervakning av organisationer för 

producentansvar, urvalet av aktörer för 

avfallshantering och förebyggande av 

nedskräpning. Kommissionen ska 

offentliggöra resultaten av detta 

informationsutbyte. 

5. Kommissionen ska organisera ett 

informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna och de aktörer som deltar 

i system för producentansvar om det 

praktiska genomförandet av kraven i artikel 

8a och om bästa praxis för att säkerställa 

lämplig styrning och gränsöverskridande 

samarbete mellan system för utökat 

producentansvar. Detta omfattar bland 

annat informationsutbyte om 

organisatoriska förhållanden och 

övervakning av organisationer för 

producentansvar, urvalet av aktörer för 

avfallshantering och förebyggande av 

nedskräpning. Kommissionen ska 

offentliggöra resultaten av detta 

informationsutbyte och får tillhandahålla 

riktlinjer om relevanta aspekter. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– fastställer tydliga roller och 

ansvarsområden för tillverkare av 

produkter som släpper ut varor på 

unionsmarknaden, organisationer som 

tillämpar utökat producentansvar för deras 

– fastställer tydliga roller och 

ansvarsområden för tillverkare av 

produkter som släpper ut varor på 

unionsmarknaden (dvs. alla fysiska eller 

juridiska personer som professionellt 
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räkning, privata och offentliga aktörer på 

avfallsområdet, lokala myndigheter och, i 

tillämpliga fall, erkända aktörer inom 

förberedelse för återanvändning, 

utvecklar, tillverkar, bearbetar, 

behandlar, säljer eller importerar 

produkter), organisationer som tillämpar 

utökat producentansvar för deras räkning, 

privata och offentliga aktörer på 

avfallsområdet, lokala myndigheter och 

distributörer och detaljhandlare, 

slutanvändare och konsumenter, nätverk 

för återanvändning och reparation samt 
erkända aktörer inom förberedelse för 

återanvändning, 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– fastställer mätbara 

avfallshanteringsmål, i linje med 

avfallshierarkin, i syfte att uppnå 

åtminstone de kvantitativa mål som är 

relevanta för systemet enligt detta direktiv, 

direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, 

direktiv 2006/66/EG och direktiv 

2012/19/EU, 

– fastställer mätbara mål för 

avfallsförebyggande, återanvändning, 

förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning samt mål för minsta 

återvunna innehåll i plast, i syfte att 

uppnå åtminstone de kvantitativa mål som 

är relevanta för systemet enligt detta 

direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 

2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och 

direktiv 2012/19/EU och andra mål som 

anses relevanta för systemet, 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– inrättar ett rapporteringssystem för 

att samla in uppgifter om produkter som 

släpps ut på unionsmarknaden av 

tillverkare som omfattas av utökat 

producentansvar; när dessa produkter blir 

– inrättar ett rapporteringssystem för 

att samla in uppgifter om produkter, eller 

om tillämpligt förpackningar, som släpps 

ut på unionsmarknaden av tillverkare som 

omfattas av utökat producentansvar; när 
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avfall ska rapporteringssystemet säkerställa 

att uppgifter samlas in om insamling och 

behandling av detta avfall, i tillämpliga fall 

med angivande av materialflödena, 

dessa produkter, eller om tillämpligt 

förpackningar, blir avfall ska 

rapporteringssystemet säkerställa att 

uppgifter samlas in om insamling och 

behandling av detta avfall, i tillämpliga fall 

med angivande av materialflödena, 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– garanterar likabehandling och icke-

diskriminering mellan tillverkare av 

produkter och för små och medelstora 

företag. 

– garanterar likabehandling och icke-

diskriminering mellan tillverkare av 

produkter och aktörer på avfalls- och 

återvinningsområdet och för små och 

medelstora företag. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – innehåller krav för förbättringar 

av produktutformningen (ekodesign) som 

syftar till förebyggande av avfall, inte 

bara materialåtervinning och återvinning, 

däribland optimerad behandling i slutet 

av livscykeln för att främja en bättre 

materialeffektivitet och belöna 

producentens arbete som tar hänsyn till 

produkternas möjlighet till 

återanvändning, reparation och 

materialåtervinning. 
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Ändringsförslag  63 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) har de operativa och ekonomiska 

medel som krävs för att fullgöra sina 

skyldigheter inom utökat producentansvar, 

b) har de operativa, organisatoriska 

och ekonomiska medel som krävs för att 

fullgöra sina skyldigheter inom utökat 

producentansvar, 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 4 – led a  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) täcker hela kostnaden för 

avfallshantering för de produkter som 

tillverkaren släpper ut på 

unionsmarknaden, inklusive samtliga 

följande: 

a) täcker följande kostnader för 

avfallshantering för de produkter som 

tillverkaren släpper ut på 

unionsmarknaden: 

– kostnader för separat insamling, 

sortering och behandling som behövs för 

att uppfylla avfallshanteringsmålen i punkt 

1 andra strecksatsen, med beaktande av 

intäkterna från återanvändning eller 

försäljning av returråvaror från deras 

produkter, 

– kostnader för separat insamling, 

sortering för materialåtervinning, 

förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning, materialåtervinning 

och annan återvinning, som behövs för att 

uppfylla avfallshanteringsmålen i punkt 1 

andra strecksatsen, med beaktande av 

intäkterna från återanvändning eller 

försäljning av returråvaror från deras 

produkter, 

– kostnader för tillhandahållande av 

lämplig information till avfallsinnehavare i 

enlighet med punkt 2, 

– kostnader för tillhandahållande av 

lämplig information till avfallsinnehavare i 

enlighet med punkt 2, 

– kostnader för insamling och 

rapportering av uppgifter i enlighet med 

punkt 1 tredje strecksatsen, 

– kostnader för insamling och 

rapportering av uppgifter i enlighet med 

punkt 1 tredje strecksatsen, 
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Ändringsförslag  65 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) anpassas på grundval av den 

verkliga kostnaden för uttjänta enskilda 

produkter eller grupper av liknande 

produkter, särskilt med hänsyn till deras 

återanvändning och materialåtervinning, 

b) anpassas på grundval av den 

verkliga kostnaden för uttjänta enskilda 

produkter eller grupper av liknande 

produkter, särskilt med hänsyn till deras 

möjligheter till återanvändning, reparation 

och materialåtervinning, förekomsten av 

farliga ämnen samt användningen av 

permanenta material som kan återvinnas 

flera gånger utan att förlora sina 

egenskaper; för att skapa optimala 

marknadsförutsättningar för att 

tillverkare ska kunna dra fördel av en 

sådan anpassning ska en uppsättning 

kriterier som ska ligga till grund för 

anpassningen och beräkningsmetoderna 

utarbetas för unionens inre marknad; 

senast den ... [inför datum: två efter det 

att detta direktiv trätt i kraft] ska 

kommissionen genomföra en studie och 

upprätta en plattform för olika 

intressenter i samarbete med 

medlemsstaterna och relevanta 

industrisektorer, i syfte att ta fram dessa 

kriterier och anta genomförandeakter i 

enlighet med artikel 39.2, 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram 

för övervakning och verkställighet i syfte 

att säkerställa att tillverkarna av produkter 

fullgör sina skyldigheter inom utökat 

Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram 

för övervakning och verkställighet i syfte 

att säkerställa att tillverkarna av produkter 

fullgör sina skyldigheter inom utökat 
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producentansvar, att de ekonomiska 

medlen används på ett korrekt sätt, och att 

alla aktörer som deltar i tillämpningen av 

systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter. 

producentansvar, att de ekonomiska 

medlen används på ett korrekt sätt, och att 

alla aktörer som deltar i tillämpningen av 

systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter. 

I de fall då en produkt omfattas av ett 

system för utökat producentansvar ska 

medlemsstaterna säkerställa att 

behandlingen av det restavfall som 

genereras vid produktens återanvändning 

och förberedelse för återanvändning täcks 

av avgiften för utökat producentansvar. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 7a. Roller och ansvarsområden för 

alla övriga aktörer som ingår i 

avfallskedjan ska definieras på ett tydligt 

sätt. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förebyggande av avfall Återanvändning och förebyggande av 

avfall 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– uppmuntra användning av 

produkter som är resurseffektiva, 

varaktiga, reparerbara och 

återvinningsbara, 

– främja och stödja tillverkning och 

användning av produkter som är 

resurseffektiva, varaktiga, återanvändbara, 

reparerbara och återvinningsbara, 

däribland produkter tillverkade av 

förnybara råvaror, 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– identifiera och rikta in sig på 

produkter som är de viktigaste källorna 

till råvaror som har stor betydelse för 

unionens ekonomi och för vilka 

försörjningen är förenad med en hög risk, 

för att förhindra att dessa produkter blir 

avfall, 

– identifiera och uppmuntra 

återanvändning av produkter som 

innehåller en betydande mängd råvaror 

av avgörande betydelse, för vilka 

försörjningen är förenad med en hög risk, 

också med hänsyn till 

försörjningstrygghet, för att förhindra att 

dessa produkter blir avfall, 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– uppmuntra inrättandet av system 

som främjar återanvändning, särskilt för 

elektrisk och elektronisk utrustning, 

textilier och möbler, 

– stödja inrättandet av system, 

däribland i synnerhet digitala 

informationsplattformar, som främjar 

reparation och återanvändning, 

återtillverkning och upprustning, särskilt 

för elektrisk och elektronisk utrustning, 

däck, textilier, möbler, förpackningar 

samt byggmaterial och byggprodukter, 
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Ändringsförslag  72 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – uppmuntra stöd till små och 

medelstora företag, med särskild tonvikt 

på mikroföretag, nystartade företag och 

andra relevanta företag som sprider 

medvetenhet om, marknadsför, främjar 

eller direkt tillhandahåller tjänster med 

koppling till underhåll av gamla 

produkter, användning av återvunna 

material och förhindrande av 

avfallsgenerering i allmänhet, i linje med 

avfallshierarkin och den cirkulära 

ekonomins grundtanke, 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– minska avfallsproduktionen i 

processer inom industriproduktion, 

mineralutvinning och bygg- och 

rivningsverksamhet, med beaktande av 

bästa tillgängliga teknik, 

– främja resurseffektivitet och 

minska avfallsproduktionen i processer 

inom industriproduktion, tillverkning, 

mineralutvinning och bygg- och 

rivningsverksamhet, med beaktande av 

bästa tillgängliga teknik, såvida de inte 

redan omfattas av kraven i direktiv 

2010/75/EU, 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 4a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – anta/främja/ta fram lösningar för 

industriell symbios genom användning av 

biprodukter och återvinning och 

materialåtervinning av avfall, 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – minska innehållet av farliga 

ämnen i material och produkter genom att 

exempelvis fastställa mål, främja 

kommunikation eller säkerställa att 

information om farliga ämnen 

tillhandahålls i hela leveranskedjan, 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 4c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – minska avfall inom handel och 

icke-farligt industriavfall som genereras 

inom handel och tjänster, 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 4d (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – minska avfallsgenerering och 

utsläpp som orsakas av användningen av 

plast, plastkomponenter och landbaserat 

skräp, bland annat sådant som sannolikt 

kommer att hamna i havsmiljön, för att 

säkerställa en minskning av 

havsföroreningarna med minst 50 % 

senast 2030, 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– minska generering av 

livsmedelsavfall i primärproduktionen, 

inom bearbetning och tillverkning, i 

detaljhandel och annan 

livsmedelsdistribution, i restauranger och 

cateringtjänster samt i hushållen. 

– minska generering av 

livsmedelsavfall i tillverkningen och 

paketeringen, primärproduktionen, 

inbegripet förluster efter skörd och 

jordbruksprodukter som avsiktligen inte 

skördas, och i leveranskedjorna, inom 

bearbetning och tillverkning, i detaljhandel 

och annan livsmedelsdistribution, i 

restauranger och cateringtjänster samt i 

hushållen, i avsikt att säkerställa att 

livsmedelsavfallet minskas med minst 30 

% fram till 2025 och minst 50 % fram till 

2030. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – minska generering av 

förpackningsavfall genom att fastställa 

minskningsmål i enlighet med artikel 4 i 
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direktiv 94/62/EG, 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 5b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – kräva att identifierade fall av 

planerat åldrande av produkter meddelas 

och bekämpa saluföring av sådana 

produkter på deras nationella marknader, 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 5c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – upprätta program för utbildning 

och fortbildning som belyser fördelarna 

med den cirkulära ekonomin och ta fram 

kontinuerlig information och 

regelbundna upplysningskampanjer för 

att öka medvetenheten om målen om 

förebyggande av avfall, återanvändning 

och materialåtervinning i detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska övervaka och 

utvärdera genomförandet av de 

avfallsförebyggande åtgärderna. De ska för 

2. Medlemsstaterna ska upprätta 

avfallsförebyggande program som syftar 

till att uppnå en minskad 
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detta ändamål använda lämpliga kvalitativa 

eller kvantitativa indikatorer och mål, 

särskilt när det gäller mängden kommunalt 

avfall per capita som bortskaffas eller blir 

föremål för energiåtervinning. 

avfallsproduktion, till exempel genom att 

mäta avfallets vikt per capita. 

Medlemsstaterna ska övervaka och 

utvärdera genomförandet av de 

avfallsförebyggande åtgärderna. De ska för 

detta ändamål använda lämpliga kvalitativa 

eller kvantitativa indikatorer och mål, 

särskilt när det gäller mängden kommunalt 

avfall per capita som minskas, bortskaffas 

eller blir föremål för energiåtervinning. 

Medlemsstaterna får också använda 

ytterligare kvalitativa eller kvantitativa 

indikatorer, inbegripet sådana som 

övervakar genereringen av avfall annat 

än kommunalt avfall. 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska övervaka och 

bedöma genomförandet av sina åtgärder för 

att förebygga livsmedelsavfall genom att 

mäta livsmedelsavfall på grundval av 

metoder som fastställts i enlighet med 

punkt 4. 

3. Medlemsstaterna ska övervaka och 

bedöma genomförandet av sina åtgärder för 

att förebygga livsmedelsavfall genom att 

mäta mängden livsmedelsavfall på 

grundval av en gemensam metod. Senast 

den 31 december 2017 ska kommissionen 

anta en delegerad akt i enlighet med 

artikel 38a i syfte att upprätta en metod, 

inbegripet minimikvalitetskrav, för 

enhetlig mätning av mängden 

livsmedelsavfall. 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

tillverkare ger tillgång till 

bruksanvisningar, reservdelar, teknisk 

information eller alla andra instrument 

och all annan utrustning eller 

programvara när en erkänd aktör inom 

förberedelse för återanvändning och 

återanvändning har behov av dessa. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9a (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 10 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (9a) I artikel 10 ska punkt 2 ersättas 

med följande: 

”2. När det är nödvändigt för 

tillämpningen av punkt 1 och för att 

underlätta eller förbättra återvinningen, ska 

avfall samlas in separat, om detta är 

tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt 

genomförbart, och får inte blandas med 

annat avfall eller annat material med andra 

egenskaper.” 

”2. För tillämpningen av punkt 1 och 

för att underlätta eller förbättra 

återvinningen, ska avfall samlas in separat 

och får inte blandas med annat avfall eller 

annat material med andra egenskaper.” 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 9b (ny) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 10 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag  Ändringsförslag 

 (9b) I artikel 10 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”2a. Medlemsstaterna ska, när så är 

praktiskt genomförbart, vidta de åtgärder 
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som krävs för att dekontaminera farligt 

avfall före återvinning.” 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 – led a 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska, när så är 

lämpligt, vidta åtgärder för att främja 

förberedelse för återanvändning, framför 

allt genom att främja inrättande av och stöd 

till nätverk för återanvändning och 

reparation och genom att underlätta sådana 

nätverks tillgång till insamlingsplatser för 

avfall, och genom att främja användningen 

av ekonomiska styrmedel, 

upphandlingskriterier, kvantitativa mål 

eller andra åtgärder. 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 

för att främja förberedelse för 

återanvändning, framför allt genom att 

främja inrättande av och stöd till aktörer 

inom förberedelser för återanvändning och 

deras nätverk och genom att underlätta 

sådana nätverks tillgång till 

insamlingsplatser och 

insamlingsanläggningar för avfall, och 

genom att främja användningen av 

ekonomiska styrmedel, 

upphandlingskriterier eller andra åtgärder. 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 2 – inledningen 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 ba) I punkt 2 ska inledningen ersättas 

med följande: 

”I syfte att uppnå målen i detta direktiv och 

närma sig ett europeiskt 

återvinningssamhälle med en hög nivå av 

resurseffektivitet ska medlemsstaterna 

vidta alla nödvändiga åtgärder som är 

avsedda att uppnå följande mål:” 

”I syfte att uppnå målen i detta direktiv och 

närma sig en europeisk cirkulär ekonomi 

med en hög nivå av resurseffektivitet ska 

medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 

åtgärder som är avsedda att uppnå följande 

mål:” 

 



 

PE582.196v02-00 46/60 AD\1106026SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  89 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 – led da (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Följande punkt ska införas: 

 ”2a. Kommissionen ska bedöma 

huruvida det är lämpligt att införa ett mål 

för regenerering och omraffinering av 

spilloljor. Både regenerering och 

omraffinering ska inbegripas i ett sådant 

mål. För detta ändamål ska 

kommissionen lägga fram en 

konsekvensbedömning senast 2018.” 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 – led e 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, 

Malta, Rumänien och Slovakien kan 

erhålla ytterligare fem år för att förverkliga 

målen i punkt 2 c och d. Medlemsstaten 

ska underrätta kommissionen om sin avsikt 

att tillämpa denna bestämmelse senast 24 

månader före utgången av de tidsfrister 

som anges i punkterna 2 c respektive d. 

Vid en förlängning ska medlemsstaten 

vidta de åtgärder som krävs för att öka 

förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning av kommunalt avfall 

till minst 50 viktprocent senast 2025 och 

minst 60 viktprocent senast 2030. 

Estland, Grekland, Cypern, Kroatien, 

Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien 

kan erhålla ytterligare fem år för att 

förverkliga målen i punkt 2 c och d. 

Medlemsstaten ska underrätta 

kommissionen om sin avsikt att tillämpa 

denna bestämmelse senast 24 månader före 

utgången av de tidsfrister som anges i 

punkterna 2 c respektive d. Vid en 

förlängning ska medlemsstaten vidta de 

åtgärder som krävs för att öka förberedelse 

för återanvändning och materialåtervinning 

av kommunalt avfall till minst 50 

viktprocent senast 2025 och minst 60 

viktprocent senast 2030. Dessa 

medlemsstater får med kommissionens 

hjälp utarbeta årliga nationella planer 

som innehåller de åtgärder som ska vidtas 

för att uppfylla målen. 
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Ändringsförslag  91 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 – led e 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. I syfte att beräkna de mål som 

fastställs i led c och d i punkt 2 och i 

punkt 3 får mängden biologiskt 

nedbrytbart avfall som undergår en 

aerobisk eller anaerobisk behandling 

räknas som materialåtervunnen om 

behandlingen genererar kompost, 

rötrester eller andra material, vars 

huvudsakliga komponent efter eventuell 

nödvändig upparbetning används som en 

materialåtervunnen produkt, material 

eller substans. 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 – led fa (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Följande punkt ska läggas till: 

 ”5a. Medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att främja 

dekontaminering av farligt avfall före 

materialåtervinning och 

återanvändning.”  

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 11 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11a – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Vid beräkningen av om de mål som 

anges i artikel 11.2 c och d och 11.3 har 

uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den 

materialåtervinning av metaller som sker i 

samband med förbränning i proportion till 

den andel av det kommunala avfallet som 

förbränns, under förutsättning att de 

återvunna metallerna uppfyller vissa 

kvalitetskrav. 

5. Vid beräkningen av om de mål som 

anges i artikel 11.2 c och d och 11.3 har 

uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den 

materialåtervinning av metaller som sker i 

samband med energiåtervinning och 

förbränning i proportion till den andel av 

det kommunala avfallet som förbränns, 

under förutsättning att de återvunna 

metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav. 

 

Ändringsförslag  94 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 11 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11a – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. För att säkerställa harmoniserade 

villkor för tillämpningen av punkt 5 ska 

kommissionen i enlighet med artikel 38a 

anta delegerade akter som fastställer en 

gemensam metod för beräkning av vikten 

av metaller som har materialåtervunnits i 

samband med förbränning, inklusive 

kvalitetskriterierna för de återvunna 

metallerna. 

6. För att säkerställa harmoniserade 

villkor för tillämpningen av punkt 5 ska 

kommissionen i enlighet med artikel 38a 

anta delegerade akter som fastställer en 

gemensam metod för beräkning av vikten 

av material som har återvunnits i samband 

med energiåtervinning och förbränning, 

inklusive kvalitetskriterierna för de 

återvunna materialen. 

 

Ändringsförslag  95 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12a (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 15 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) I artikel 15 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”4a. Medlemsstater får i enlighet med 

direktiv 2014/24/EU vidta åtgärder för att 

säkerställa att förfarandena för urvalet av 
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aktörer inom avfallshantering, som utförs 

av lokala myndigheter och organisationer 

som tillämpar utökat producentansvar för 

en tillverkare av produkter, innefattar 

sociala klausuler för att stödja de sociala 

och solidariska företagen och 

plattformarnas roll.” 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12b (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 20 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12b) I artikel 20 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”Medlemsstater ska upprätta separata 

insamlingsflöden för farligt avfall från 

hushåll för att säkerställa att farligt avfall 

behandlas på ett korrekt sätt och inte 

förorenar andra kommunala 

avfallsflöden.” 

 

Ändringsförslag  97 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12c (nytt) 

Direktiv 2008/98/EC 

Artikel 21 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (12c) Artikel 21 ska ersättas med 

följande: 

”1. Utan att det påverkar 

skyldigheterna i fråga om hantering av 

farligt avfall enligt artiklarna 18 och 19 ska 

medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder 

för att se till att 

”1. Utan att det påverkar 

skyldigheterna i fråga om hantering av 

farligt avfall enligt artiklarna 18 och 19 ska 

medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder 

för att se till att 

a) spilloljor samlas in separat, om det 

är tekniskt genomförbart, 

a) spilloljor samlas in separat, om det 

är tekniskt genomförbart, 

b) spilloljor behandlas i enlighet med b) spilloljor behandlas i enlighet med 
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artiklarna 4 och 13, artiklarna 4, 11 och 13, 

c) spilloljor med olika egenskaper inte 

blandas och att spilloljor inte blandas med 

andra typer av avfall eller ämnen, om 

sådan blandning hindrar deras behandling, 

om det är tekniskt genomförbart och 

ekonomiskt bärkraftig. 

c) spilloljor med olika egenskaper inte 

blandas och att spilloljor inte blandas med 

andra typer av avfall eller ämnen, om 

sådan blandning hindrar deras behandling, 

om det är tekniskt genomförbart och 

ekonomiskt bärkraftig. 

2. För att spilloljor ska samlas in 

separat och behandlas på rätt sätt får 

medlemsstaterna enligt sina nationella 

villkor tillämpa sådana ytterligare åtgärder 

som tekniska krav, producentansvar, 

ekonomiska styrmedel eller frivilliga 

överenskommelser. 

2. För att främja uppfyllandet av de 

mål som fastställs i artikel 11 för 

insamling och regenerering av spilloljor 

och för att spilloljor ska samlas in separat 

och behandlas på rätt sätt får 

medlemsstaterna enligt sina nationella 

villkor tillämpa sådana ytterligare åtgärder 

som tekniska krav, producentansvar, 

ekonomiska styrmedel eller frivilliga 

överenskommelser. 

3. Om spilloljor enligt nationell 

lagstiftning omfattas av krav på 

regenerering, får medlemsstaterna 

föreskriva att sådana spilloljor ska 

regenereras, om det är tekniskt 

genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i 

förordning (EG) nr 1013/2006 ska 

tillämpas, begränsa transport över 

gränserna av spilloljor från sitt territorium 

till förbrännings- eller 

samförbränningsanläggningar för att 

prioritera regenereringen av spilloljor.” 

3. Om artikel 11 eller 12 i förordning 

(EG) nr 1013/2006 ska tillämpas, ska 

medlemsstaterna begränsa transport över 

gränserna av spilloljor från sitt territorium 

till förbrännings- eller 

samförbränningsanläggningar för att 

prioritera regenereringen av spilloljor.” 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 22 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa separat 

insamling av avfall när så är tekniskt, 

miljömässigt och ekonomiskt 

genomförbart och lämpligt för att 

säkerställa de relevanta kvalitetsnormerna 

för kompost och för att uppnå de mål som 

anges i artikel 11.2 a, c och d och 11.3. 

Medlemsstaterna ska säkerställa separat 

insamling av biologiskt avfall för att 

säkerställa de relevanta kvalitetsnormerna 

för kompostering och rötning och för att 

uppnå de mål som anges i artikel 11.2 a, c 

och d och 11.3. 



 

AD\1106026SV.docx 51/60 PE582.196v02-00 

 SV 

 

Ändringsförslag  99 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 22 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) materialåtervinning, inklusive 

kompostering, och rötning av biologiskt 

avfall, 

a) materialåtervinning, inklusive 

kompostering och rötning av biologiskt 

avfall och förpackningar av biologiska 

material, 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 22 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) användning av biologiskt avfall för 

produktion av förnybar energi, särskilt för 

produktion av avancerade biodrivmedel 

inom luftfarten. 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 22 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Med beaktande av första och andra 

stycket ska kommissionen före den 31 

december 2018 offentliggöra anvisningar 

om att upprätta system för insamling och 

behandling av biologiskt avfall. 

 



 

PE582.196v02-00 52/60 AD\1106026SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  102 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13a (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 24 – led b 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (13a) I artikel 24 ska led b ersättas med 

följande: 

b) återvinning av avfall. b) återvinning av icke-farligt avfall. 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 16 – led a – led ii 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 28 – punkt 3 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Åtgärder för att motverka all slags 

nedskräpning och för att städa upp alla 

typer av skräp. 

f) Åtgärder för att motverka och 

förhindra all slags nedskräpning och för 

att städa upp alla typer av skräp. 

 

Ändringsförslag  104 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 16 – led ba (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 28 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Följande punkt ska läggas till: 

 ”5a. Åtgärder för att minska marint 

skräp ska inbegripa följande: 

 a) förebyggande åtgärder vad gäller 

plast för engångsbruk och de typer av 

förpackningar som oftast hittas i marint 

och landbaserat skräp, 

 b) stöd till återanvändbara 

förpackningar och påfyllningsbara 

behållare, 
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 c) ersättande av material som inte 

kan återvinnas och som hämmar 

upparbetning, 

 d) genomförande av pantsystem för 

att öka insamlingen av avfall och 

förhindra nedskräpning, 

 e) ersättande av plast i slutprodukter, 

exempelvis kosmetiska produkter, 

rengöringsmedel och 

personvårdsprodukter, som ofta hittas i 

marint och landbaserat skräp.” 

 

Ändringsförslag  105 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 21 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 37 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”4. De uppgifter som medlemsstaterna 

rapporterar i enlighet med denna artikel ska 

åtföljas av en kvalitetskontrollrapport och 

en rapport om de åtgärder som vidtagits i 

enlighet med artikel 11a.4. 

”4. De uppgifter som medlemsstaterna 

rapporterar i enlighet med denna artikel ska 

åtföljas av en kvalitetskontrollrapport, som 

ska upprättas i enlighet med en 

harmoniserad mall, och en rapport om de 

åtgärder som vidtagits i enlighet med 

artikel 11a.4. 

 

Ändringsförslag  106 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 21 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 37 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Kommissionen ska granska de 

uppgifter som rapporteras i enlighet med 

denna artikel och offentliggöra en rapport 

om resultatet av granskningen. Rapporten 

ska omfatta en bedömning av hur 

insamlingen av uppgifter är organiserad, av 

de uppgiftskällor och metoder som används 

i medlemsstaterna samt av uppgifternas 

5. Kommissionen ska granska de 

uppgifter som rapporteras i enlighet med 

denna artikel och offentliggöra en rapport 

om resultatet av granskningen. Rapporten 

ska omfatta en bedömning av hur 

insamlingen av uppgifter är organiserad, av 

de uppgiftskällor och metoder som används 

i medlemsstaterna samt av uppgifternas 
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fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och 

konsekvens. Bedömningen kan innefatta 

särskilda rekommendationer om 

förbättringar. Rapporten ska sammanställas 

vart tredje år. 

fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och 

konsekvens och tillgången på öppna 

uppgifter. Bedömningen kan innefatta 

särskilda rekommendationer om 

förbättringar. Rapporten ska sammanställas 

nio månader efter det att medlemsstaten 

rapporterade uppgifterna första gången 

och vart tredje år efter det. 

 

Ändringsförslag  107 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 21 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 37 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter för att fastställa 

formatet för rapportering av uppgifter i 

enlighet med punkterna 1 och 2 och för 

rapportering av återfyllning. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det förfarande som avses i artikel 

39.2. 

6. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter för att fastställa 

formatet för rapportering av uppgifter i 

enlighet med punkterna 1 och 2 och för 

rapportering av återfyllning, som stöder 

återanvändning av uppgifter och mål för 

öppna uppgifter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det förfarande som avses i artikel 

39.2. 

 

Ändringsförslag  108 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 22 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 

tolkningen av definitionerna av återvinning 

och bortskaffande. 

Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 

tolkningen av definitionerna av 

förebyggande, återanvändning, 

återvinning och bortskaffande av avfall. 

 

Ändringsförslag  109 

Förslag till direktiv 



 

AD\1106026SV.docx 55/60 PE582.196v02-00 

 SV 

Artikel 1 – led 25a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) Bilaga VIa ska läggas till i 

enlighet med bilagan till detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  110 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Beräkningsmetod för förberedelse för 

återanvändning av produkter och 

komponenter, för tillämpning av artikel 

11.2 c och d och 11.3 

Beräkningsmetod för materialåtervinning 

av kommunalt avfall, för tillämpning av 

artikel 11.2 c och d och 11.3 

 

Ändringsförslag  111 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att beräkna den justerade andelen 

avfall som materialåtervunnits eller 

förberetts för återanvändning i enlighet 

med artikel 11.2 c och d och 11.3 ska 

medlemsstaterna använda följande formel: 

För att beräkna den justerade andelen 

avfall som materialåtervunnits i enlighet 

med artikel 11.2 c och d och 11.3 ska 

medlemsstaterna använda följande formel: 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

𝐸 =
(A + R) ∗ 100

(P + R)
 

utgår 
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Ändringsförslag  113 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 
E =

(A) ∗ 100

(P)
 

 

Ändringsförslag  114 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – stycke 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

R = vikten av produkter och komponenter 

som förberetts för återanvändning under 

ett visst år 

utgår 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till direktiv 

Bilaga VIa (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ”Bilaga VIa 

 Instrument för att främja tillämpningen 

av avfallshierarkin och en övergång till 

en cirkulär ekonomi 

 1. Ekonomiska instrument 

 1.1. En gradvis höjning av 

deponiskatterna och/eller avgifterna för 

alla kategorier av avfall (kommunalt, 

inert och övrigt). 

 1.2. Införande eller höjning av skatter 

och/eller avgifter på avfallsförbränning. 

 1.3. System för direkt prisstöd för 

främjande av återanvändning, reparation 

och materialåtervinning. 

 1.4. Internalisering av positiva och 

negativa externa effekter i anslutning till 



 

AD\1106026SV.docx 57/60 PE582.196v02-00 

 SV 

materialåtervinning och primärråvaror. 

 1.5. Införande av låg moms eller 

momsbefrielse för reparation, 

reparationsmaterial och försäljning av 

begagnade produkter. 

 1.6. En gradvis utvidgning till 

medlemsstaternas hela territorium av 

system med mängdbaserade avfallstaxor, 

för att ge dem som producerar kommunalt 

avfall incitament att minska, återanvända 

och materialåtervinna sitt avfall. 

 1.7. Miljöanpassade avgifter eller 

avancerade bortskaffandeavgifter som ska 

gälla för produkter då system för utökat 

producentansvar inte har upprättats. 

 1.8. Åtgärder för att förbättra 

kostnadseffektiviteten i befintliga och 

framtida system för producentansvar. 

 1.9. Investeringsstöd till projekt som 

främjar tillämpningen av 

avfallshierarkin. 

 1.10. Utvidgning av 

tillämpningsområdet för systemen för 

producentansvar till nya avfallsflöden. 

 1.11. Pant och andra system för att 

stimulera producenter av kommunalt 

avfall och ekonomiska aktörer att minska, 

återanvända och materialåtervinna sitt 

avfall. 

 1.12. Ekonomiska incitament till lokala 

myndigheter för att främja förebyggande 

åtgärder, utveckling och att utöka system 

för separat insamling. 

 1.13. Åtgärder för att främja 

utvecklingen av återanvändningssektorn. 

 1.14. Kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling som främjar 

avfallshierarkin. 

 1.15. Åtgärder för att fasa ut skadliga 

subventioner som inte är förenliga med 

avfallshierarkin. 

 1.16. Incitament för att främja 

formgivning och utsläppande på 

marknaden av avfallsundvikande 
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produkter, som varor som går att 

reparera. 

 2. Andra åtgärder 

 2.1. Särskilda förbud mot förbränning 

av avfall som kan materialåtervinnas. 

 2.2. Marknadsrestriktioner för 

engångsprodukter och -förpackningar 

och för produkter och förpackningar som 

inte kan materialåtervinnas. 

 2.3. Tekniska och skattemässiga 

åtgärder för att stödja utvecklingen av 

marknader för återanvända produkter 

och återvunna material, inklusive 

komposterade, samt för att förbättra 

kvaliteten på återvunna material, 

 2.4. Åtgärder av typ skatteåterbäring 

och/eller skatteundantag. 

 2.5. Åtgärder för att öka allmänhetens 

medvetenhet om god avfallshantering och 

minskning av mängden skräp, bl.a. 

särskilda kampanjer för att minska 

mängden avfall vid källan och säkerställa 

ett stort deltagande i systemen för separat 

insamling. 

 2.6. Åtgärder för att säkra en lämplig 

samordning, bland annat digitalt, mellan 

alla behöriga myndigheter som är 

involverade i avfallshantering, samt 

deltagande av andra viktiga intressenter. 

 2.7. Användning av de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna för att 

finansiera utvecklingen av den 

infrastruktur för avfallshantering som 

behövs för att nå relevanta mål. 

 2.8. Användning av de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna för att 

finansiera avfallsförebyggande åtgärder, 

förberedelser för återanvändning och 

materialåtervinning. 

 2.9. Upprättande av 

kommunikationsplattformar för att främja 

utbytet av bästa praxis mellan 

näringsgrenar, arbetsmarknadens parter, 

lokala myndigheter och även 
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medlemsstaterna. 

 2.10. Införande av minimikrav för 

återvunnet innehåll i produkter. 

 2.11. Relevanta alternativa eller 

kompletterande åtgärder för att uppnå 

samma syfte.” 
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