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KORT BEGRUNDELSE 

I betragtning af, at medlemsstaterne har forskellige udgangspunkter med hensyn til den 

gradvise forhøjelse af målene for genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug, og 

at nogle derfor vil skulle gøre en større indsats end andre for at nå de opstillede mål, er der 

behov for en vis fleksibilitet med hensyn til fristerne for at nå målene. 

 

Som det også anerkendes i forslaget, har mange medlemsstater endnu ikke udviklet den 

nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille 

klare politiske mål for at undgå, at genanvendelige råmaterialer fastlåses nederst i 

affaldshierarkiet. Uden at stille spørgsmålstegn ved målene i sig selv er der behov for en vis 

tidsmæssig fleksibilitet, hvis der skal være en realistisk mulighed for at opfylde dem. 

 

Desuden gør eksistensen af nye, opjusterede mål det rimeligt, at der tilvejebringes nye 

ressourcer til opfyldelse heraf. Det vil derfor være rimeligt, at Den Europæiske Union stiller 

øgede ressourcer til rådighed for medlemsstaterne for at hjælpe dem med at foretage de 

nødvendige investeringer.  

 

Det er også nødvendigt at tilvejebringe de rette betingelser og incitamenter for at gøre det 

attraktivt for industrien at inkorporere emballageaffald i produktionsprocessen, således at der 

kan fremstilles værdiforøgede produkter, samtidig med at der spares råstoffer. 

 

I mellemtiden bør energiudnyttelse fortsat være en brugbar løsning til håndtering af emballage 

og emballageaffald i det omfang, det er teknisk, økonomisk og miljømæssigt velbegrundet. 

 

Ordninger for udvidet producentansvar er et egnet middel, både til at forebygge produktion af 

emballageaffald og til at indføre systemer, der kan sikre tilbagetagelse og/eller indsamling af 

brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, en anden endelig bruger eller fra 

affaldsstrømmen og genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af indsamlet 

emballage og/eller emballageaffald. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Affaldshåndteringen i Unionen bør 

forbedres for at beskytte, bevare og 

forbedre miljøkvaliteten, beskytte 

menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og 

rationel udnyttelse af naturressourcerne og 

(1) Affaldshåndteringen i Unionen bør 

forbedres for at beskytte, bevare og 

forbedre miljøkvaliteten, herunder 

havmiljøet og vilde dyr og planter, 

beskytte menneskers sundhed, sikre en 
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fremme en mere cirkulær økonomi. forsvarlig og rationel udnyttelse af 

naturressourcerne og fremme en mere 

cirkulær økonomi, mindske Unionens 

ressourceafhængighed og øge 

ressourceeffektiviteten. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Medlemsstaterne bør fremme en 

bæredygtig bioøkonomi med det formål at 

anvende affald som en ressource. I 

overensstemmelse med dette formål er 

affaldsforebyggelse den mest effektive 

metode til at forbedre 

ressourceeffektiviteten, og 

medlemsstaterne bør træffe 

foranstaltninger til at undgå unødvendig 

emballage og reducere produktionen og 

forbruget af engangsemballage. 

Medlemsstaterne bør kunne indføre 

markedsrestriktioner for overflødig 

emballage. Medlemsstaterne bør kræve, at 

al emballage, der bringes i omsætning, 

skal opfylde minimumskrav, der fremmer 

et cirkulært emballagedesign, og som 

kunne omfatte brug af genanvendt 

materiale og materiale med lave 

drivhusgasemissioner. Kommissionen bør 

i fornødent omfang fremme udarbejdelsen 

af EU-standarder og -retningslinjer i 

forbindelse med de væsentlige krav, som 

er omhandlet i bilag II. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) Henkastning af affald og 

uhensigtsmæssig bortskaffelse af 
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emballage og emballageaffald har 

negative konsekvenser for både 

havmiljøet og EU's økonomi og skaber 

unødvendige risici for folkesundheden. 

Mange af de hyppigst forekommende 

genstande på strande er også 

emballageaffald, hvilket har langsigtede 

konsekvenser for miljøet og påvirker 

turismen og den offentlige glæde ved disse 

naturområder. Emballageaffald, der 

kommer ind i havmiljøet, undergraver 

desuden den prioriterede rækkefølge af 

affaldshierarkiet, navnlig eftersom det 

undgår forberedelse med henblik på 

genbrug, genanvendelse og anden 

nyttiggørelse inden dets uhensigtsmæssige 

bortskaffelse. Med henblik på at reducere 

emballageaffalds uforholdsmæssigt store 

andel af havaffaldet, bør der fastsættes et 

bindende mål, som understøttes af 

målrettede foranstaltninger, der vedtages 

af medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Gennem en gradvis forøgelse af de 

nuværende mål for forberedelse med 

henblik på genbrug og genanvendelse af 

emballageaffald bør det sikres, at 

økonomisk værdifulde affaldsmaterialer 

gradvist og effektivt nyttiggøres gennem 

god affaldshåndtering og i 

overensstemmelse med affaldshierarkiet. 

På denne måde vil det kunne sikres, at de 

værdifulde materialer, som affaldet 

indeholder, kanaliseres tilbage i den 

europæiske økonomi, hvilket fremmer 

gennemførelsen af råstofinitiativet og 

skabelsen af en cirkulær økonomi. 

(5) Gennem en gradvis forøgelse af de 

nuværende mål for forberedelse med 

henblik på genbrug og genanvendelse af 

emballageaffald bør det sikres, at 

økonomisk værdifulde affaldsmaterialer 

gradvist og effektivt nyttiggøres gennem 

god affaldshåndtering og i 

overensstemmelse med affaldshierarkiet. 

På denne måde vil det kunne sikres, at de 

værdifulde materialer, som affaldet 

indeholder, kanaliseres tilbage i den 

europæiske økonomi, hvilket fremmer 

gennemførelsen af råstofinitiativet15 og 

skabelsen af en cirkulær økonomi, og hvad 

angår emballagematerialer, uden at dette 

påvirker fødevaresikkerheden, 

forbrugersundheden og materialer i 
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kontakt med fødevarer. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Samtidig er det nødvendigt at 

skabe betingelser og incitamenter for at 

gøre det attraktivt for industrien at 

inkorporere emballageaffald i 

produktionsprocessen, således at der kan 

fremstilles værdiforøgede produkter, 

samtidig med at der spares råstoffer. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Mange medlemsstater har endnu 

ikke udviklet den nødvendige 

infrastruktur for affaldshåndtering fuldt 

ud. Det er derfor nødvendigt at opstille 

klare politiske mål for at undgå, at 

genanvendelige råmaterialer fastlåses 

nederst i affaldshierarkiet. 

(6) Mange medlemsstater har endnu 

ikke udviklet den nødvendige 

affaldshåndteringsinfrastruktur for 

genanvendelse fuldt ud. Det er derfor 

nødvendigt at opstille klare politiske mål 

for opførelsen af de 

affaldsbehandlingsanlæg, der er 

nødvendige med henblik på forebyggelse, 

genbrug og genanvendelse, for at undgå, 

at genanvendelige materialer fastlåses 

nederst i affaldshierarkiet, og indføre 

incitamenter til investeringer i en 

innovativ affaldshåndteringsinfrastruktur 

for genanvendelse. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Indsamling og genanvendelse af 

olieaffald ville indebære betydelige 

økonomiske og miljømæssige fordele med 

hensyn til at sikre forsyningen med 

råstoffer, bevæge sig i retning af 

omstillingen til en cirkulær økonomi og 

bidrage til at mindske afhængigheden af 

råolieforsyning. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Som følge af den kombination af 

genanvendelsesmål og begrænsninger af 

deponering, der er fastlagt i direktiv 

2008/98/EF og 1999/31/EF, er EU-målene 

for energiudnyttelse og målene for 

genanvendelse af emballageaffald i 

direktiv 94/62/EF ikke længere 

nødvendige. 

(7) Som følge af den kombination af 

genanvendelsesmål og begrænsninger af 

deponering, der er fastlagt i direktiv 

2008/98/EF og 1999/31/EF, er EU-målene 

for energiudnyttelse og målene for 

genanvendelse af emballageaffald i 

direktiv 94/62/EF ikke længere 

nødvendige. Energiudnyttelse kunne dog 

fortsat være en løsning til håndtering af 

emballage og emballageaffald, såfremt det 

er teknisk, økonomisk og miljømæssigt 

velbegrundet, hvilket vil kræve en nøje 

vurdering af miljøvirkningerne, som skal 

undersøge emballagens miljøvirkninger 

på alle stadier. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7а) Medlemsstaternes nationale 

strategier bør omfatte offentlig 

bevidstgørelse i form af forskellige 

incitamenter og fordele, der hidrører fra 

produkter fremstillet af genanvendt 
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affald, hvilket vil tilskynde til 

investeringer i sektoren for genanvendte 

produkter. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Dette direktiv fastsætter langsigtede 

mål for Unionens affaldshåndtering og 

giver økonomiske operatører og 

medlemsstaterne klare retningslinjer for de 

investeringer, der er nødvendige for at 

opfylde målene i dette direktiv. 

Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af 

deres nationale strategier for 

affaldshåndtering og planlægning af 

investeringer i infrastrukturen for 

affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

ved at fremme forebyggelse, genbrug og 

genanvendelse i overensstemmelse med 

affaldshierarkiet. 

(8) Dette direktiv fastsætter langsigtede 

mål for Unionens affaldshåndtering og 

giver økonomiske operatører og 

medlemsstaterne klare retningslinjer for de 

investeringer, der er nødvendige for at 

opfylde målene i dette direktiv. 

Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af 

deres nationale strategier for 

affaldshåndtering og planlægning af 

investeringer i infrastrukturen for 

affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

ved at prioritere at fremme forebyggelse 

og genbrug og derefter genanvendelse i 

overensstemmelse med affaldshierarkiet. 

De europæiske struktur- og 

investeringsfonde bør ikke anvendes til 

finansiering af forbrændingsanlæg eller 

deponeringsanlæg. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Særskilt indsamling bør også 

styrkes yderligere for så vidt angår 

emballage og emballageaffald. Når 

livscyklusanalysen viser miljømæssige 

fordele, bør der imidlertid kunne gøres 

undtagelser. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Medlemsstaterne bør med henblik 

på beregningen af, om målene for 

forberedelse med henblik på genbrug og 

genanvendelse er opfyldt, kunne medtage 

produkter og komponenter, der er forberedt 

med henblik på genbrug af anerkendte 

operatører inden for forberedelse med 

henblik på genbrug og anerkendte pant- og 

retursystemer. Kommissionen vil med 

henblik på at sikre ensartede betingelser for 

en sådan beregning vedtage detaljerede 

regler for bestemmelse af anerkendte 

operatører inden for forberedelse med 

henblik på genbrug og anerkendte pant- og 

retursystemer og for indsamling, kontrol og 

rapportering af data. 

(11) Medlemsstaterne bør med henblik 

på beregningen af, om målene for 

forberedelse med henblik på genbrug og 

genanvendelse er opfyldt, kunne medtage 

produkter og komponenter, der er forberedt 

med henblik på genbrug af anerkendte 

operatører inden for forberedelse med 

henblik på genbrug og anerkendte pant- og 

retursystemer og operatører inden for 

genanvendelse. Kommissionen vil med 

henblik på at sikre ensartede betingelser for 

en sådan beregning vedtage detaljerede 

regler for bestemmelse af anerkendte 

operatører inden for forberedelse med 

henblik på genbrug og anerkendte pant- og 

retursystemer og for indsamling, kontrol og 

rapportering af data. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Af hensyn til pålideligheden af de 

data, der indsamles om forberedelse med 

henblik på genbrug, er det afgørende at 

fastlægge fælles rapporteringsregler. Det er 

ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise 

regler for medlemsstaternes rapportering 

af, hvad der rent faktisk genanvendes og 

kan regnes med i opfyldelsen af 

genanvendelsesmålene. Med dette for øje 

skal rapporteringen om opfyldelse af 

genanvendelsesmålene som hovedregel 

være baseret på input til den endelige 

genanvendelsesproces. For at begrænse de 

administrative byrder bør medlemsstaterne 

på strenge betingelser kunne rapportere 

genanvendelsesprocenten på grundlag af 

(12) Af hensyn til pålideligheden af de 

data, der indsamles om forberedelse med 

henblik på genbrug, er det afgørende at 

fastlægge fælles rapporteringsregler. Disse 

data bør indsamles i overensstemmelse 

med de standarder og specifikationer, der 

understøtter målsætningerne om åbne 

data, og bør gøres tilgængelige som åbne 

data. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge 

mere præcise regler for medlemsstaternes 

rapportering af, hvad der rent faktisk 

genanvendes og kan regnes med i 

opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Med 

dette for øje skal rapporteringen om 

opfyldelse af genanvendelsesmålene som 

hovedregel være baseret på input til den 
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sorteringsanlæggenes output. Materialers 

eller stoffers vægttab i forbindelse med 

fysiske og/eller kemiske 

omdannelsesprocesser, der er et naturligt 

led i den endelige genanvendelsesproces, 

bør ikke trækkes fra vægten af det affald, 

der rapporteres genanvendt. 

endelige genanvendelsesproces. For at 

begrænse de administrative byrder bør 

medlemsstaterne på strenge betingelser 

kunne rapportere genanvendelsesprocenten 

på grundlag af sorteringsanlæggenes 

output. Materialers eller stoffers vægttab i 

forbindelse med fysiske og/eller kemiske 

omdannelsesprocesser, der er et naturligt 

led i den endelige genanvendelsesproces, 

bør ikke trækkes fra vægten af det affald, 

der rapporteres genanvendt. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Medlemsstaternes rapportering af 

statistiske data er afgørende for, at 

Kommissionen kan vurdere, hvorvidt 

medlemsstaterne overholder 

affaldslovgivningens bestemmelser. 

Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og 

sammenlignelighed bør forbedres ved at 

indføre et enkelt kontaktpunkt for alle 

affaldsrelaterede data, ophæve forældede 

rapporteringskrav, gennemføre 

benchmarking af nationale 

rapporteringsmetoder og indføre en rapport 

om validering af datakvaliteten. 

(14) Medlemsstaternes rapportering af 

statistiske data er afgørende for, at 

Kommissionen kan vurdere, hvorvidt 

medlemsstaterne overholder 

affaldslovgivningens bestemmelser. 

Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og 

sammenlignelighed bør forbedres ved at 

indføre et enkelt kontaktpunkt for alle 

affaldsrelaterede data, ophæve forældede 

rapporteringskrav, gennemføre 

benchmarking af nationale 

rapporteringsmetoder og indføre en rapport 

om validering af datakvaliteten. 

Kvalitetskontrolrapporten skal udarbejdes 

i overensstemmelse med et harmoniseret 

format. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Når det er muligt, bør 

medlemsstaterne tilskynde til anvendelsen 

af materialer såsom permanente 

materialer, som har en højere værdi for 
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den cirkulære økonomi, eftersom de kan 

klassificeres som materialer, der kan 

genanvendes, uden at kvaliteten forringes, 

uanset hvor mange gange materialet 

genanvendes. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15b) En vigtig målsætning i dette 

direktiv er at forbedre betingelserne for 

det indre marked. Derfor betragtes 

Kommissionens rapportering om dette 

direktivs virkninger for det indre markeds 

funktion som en vigtig foranstaltning. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Pålidelig rapportering af statistiske 

data om affaldshåndtering er altafgørende 

for en effektiv gennemførelse og sikring af, 

at medlemsstaternes data kan 

sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor 

pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne 

om overholdelse af målene i direktiv 

94/62/EF at anvende den nyeste metode, 

der er udviklet af Kommissionen og 

medlemsstaternes nationale statistiske 

kontorer. 

(16) Pålidelig rapportering af statistiske 

data om affaldshåndtering er altafgørende 

for en effektiv gennemførelse og sikring af, 

at medlemsstaternes data kan 

sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor 

pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne 

om overholdelse af målene i direktiv 

94/62/EF at anvende en fælles metode for 

dataindsamling og -behandling, der er 

udviklet af Kommissionen i samarbejde 

med medlemsstaternes nationale statistiske 

kontorer og de nationale myndigheder, der 

har ansvaret for affaldshåndtering. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Målene for dette direktiv, nemlig 

på den ene side at forebygge alle 

miljøvirkninger af emballage og 

emballageaffald eller mindske sådanne 

virkninger og således sikre et højere 

miljøbeskyttelsesniveau og på den anden 

side at sikre det indre markeds funktion og 

undgå handelshindringer og forvridning 

og begrænsning af konkurrencen i 

Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 

på grund af foranstaltningernes omfang og 

virkninger bedre opnås på EU-plan; 

Unionen kan derfor træffe foranstaltninger 

i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union.  I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke ud over, 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 

— 

(21) Målene for dette direktiv, nemlig at 

forebygge alle miljøvirkninger af 

emballage og emballageaffald eller 

mindske sådanne virkninger og således 

sikre et højere miljøbeskyttelsesniveau, 

under hensyntagen til det indre markeds 

funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 

på grund af foranstaltningernes omfang og 

virkninger bedre opnås på EU-plan; 

Unionen kan derfor træffe foranstaltninger 

i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke ud over, 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Medlemsstaterne bør sørge for, at 

der indføres en høj grad af regulering 

inden for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen for alle 

unionsarbejdstagere i overensstemmelse 

med gældende EU-ret og under 

iagttagelse af de specifikke risici, som 

arbejdstagerne udsættes for i nogle 

produktions-, genanvendelses- og 

affaldssektorer. 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21b) I langt de fleste tilfælde er det ikke 

den endelige forbruger, men producenten, 

der er ansvarlig for og træffer afgørelse 

om emballering. Ordninger med udvidet 

producentansvar er et egnet middel, både 

til at forebygge produktion af 

emballageaffald og til at indføre systemer, 

der kan sikre tilbagetagelse og/eller 

indsamling af brugt emballage og/eller 

emballageaffald fra forbrugeren, en 

anden endelig bruger eller fra 

affaldsstrømmen og genbrug eller 

nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af 

indsamlet emballage og/eller 

emballageaffald — 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 (nyt) 

Direktiv 94/62/EF  

Artikel 1 – stk. 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 (-1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:  

1. Formålet med dette direktiv er at 

harmonisere medlemsstaternes 

foranstaltninger i forbindelse med 

håndtering af emballage og 

emballageaffald for på den ene side at 

forebygge og mindske miljøbelastningen 

herfra i samtlige medlemsstater samt i 

tredjelande og derved sikre et højt 

miljøbeskyttelsesniveau, og for på den 

anden side at garantere det indre markeds 

funktion og undgå handelshindringer og 

forvridning og begrænsning af 

konkurrencen i Fællesskabet. 

"1. Formålet med dette direktiv er at 

harmonisere medlemsstaternes 

foranstaltninger i forbindelse med 

håndtering af emballage og 

emballageaffald for at forebygge og 

mindske miljøbelastningen herfra i 

samtlige medlemsstater samt i tredjelande 

og derved sikre et højt 

miljøbeskyttelsesniveau under hensyn til 

det indre markeds funktion." 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 3 – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Følgende nummer tilføjes: 

 "2a. "biobaseret emballage": 

emballage, der er baseret på materialer af 

biologisk oprindelse, bortset fra materiale, 

der er indlejret i geologiske formationer 

og/eller fossilt materiale" 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 3 – nr. 12 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) I artikel 3 tilføjes følgende 

nummer: 

 "12a) "flerlagsemballage": emballage, 

der består af mere end ét lag materiale. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Disse kan bestå af nationale 

programmer, incitamenter via ordninger 
med udvidet producentansvar til 

minimering af emballages miljøvirkninger 

eller tilsvarende foranstaltninger, der 

eventuelt iværksættes i samråd med 

økonomiske operatører, og som tager sigte 

Disse skal respektere formålet med dette 

direktiv, jf. artikel 1, stk. 1, og direktiv 

2008/98/EF, nemlig ved at bidrage til at 

opnå en varig reduktion i mængden af 

produceret emballageaffald, hindre 

anvendelsen af emballage og minimere 

emballages miljøvirkninger. Sådanne 
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på at samle og udnytte de forskellige 

initiativer på forebyggelsesområdet, der 

tages i medlemsstaterne. De skal 

respektere formålet med dette direktiv, jf. 

artikel 1, stk. 1." 

foranstaltninger skal bestå af ordninger 

med udvidet producentansvar som 

defineret i direktiv 2008/98/EF og andre 

nationale programmer som fastsat af 

medlemsstaterne. Disse foranstaltninger 

kan eventuelt iværksættes i samråd med 

økonomiske operatører og NGO'er. De 

skal udformes på en sådan måde, at de 

samler og for så vidt angår forebyggelse 

udnytter de initiativer, der tages i 

medlemsstaterne.  

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende 

afsnit: 

 "Økonomiske operatører, der producerer 

plastemballage, skal have fordel af 

følgende økonomiske incitamenter, 

medmindre de kompetente myndigheder 

for en bestemt emballagetype har 

konstateret, at den er teknisk umulig at 

anvende eller udgør en urimelig risiko for 

folkesundheden: 

 a) emballageproducenter, som 

sænker farveniveauet i deres hårde 

plastemballagebeholdere, som de bringer i 

omsætning, skal i forbindelse med 

ordninger med udvidet producentansvar 

have fordel af et nedsat finansielt bidrag, 

der er klassificeret i henhold til det 

farveniveau, som er introduceret for den 

nye hårde plastemballage 

 b) økonomiske operatører, der 

anvender genopfyldelige plast- eller 

glasbeholdere, skal i forbindelse med 

ordninger med udvidet producentansvar 

have fordel af et nedsat finansielt bidrag, 

som står i et rimeligt forhold til det antal 
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genopfyldelige beholdere, der anvendes af 

operatøren, når det er muligt i 

virksomheden. 

 Kommissionen vedtager de 

gennemførelsesretsakter, der er 

nødvendige for gennemførelsen af dette 

stykke senest den … [18 måneder efter 

datoen for dette direktivs ikrafttræden]. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter proceduren i artikel 21, stk. 2." 

 

Ændringsforslag 26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 2b) Artikel 4, stk. 2, affattes således: 

2.  Kommissionen bidrager til at 

fremme forebyggelse ved at tilskynde til 

udarbejdelse af egnede europæiske 

standarder i overensstemmelse med artikel 

10. Målet med disse standarder er at 

begrænse emballagens miljøindvirkninger 

mest muligt i overensstemmelse med 

artikel 9 og 10. 

"2. Kommissionen bidrager til at 

fremme forebyggelse ved at tilskynde til 

udarbejdelse af egnede europæiske 

standarder i overensstemmelse med artikel 

10. Målet med disse standarder er at 

begrænse emballagens miljøindvirkninger 

mest muligt i overensstemmelse med 

artikel 9 og 10, mindske mængden af 

emballage og ophøre med anvendelsen af 

overskydende emballage." 

 

Ændringsforslag 27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 2c) Artikel 4, stk. 3, affattes således: 

3.  Kommissionen forelægger i givet 

fald forslag til foranstaltninger, der skal 

styrke og supplere gennemførelsen af de 

"3. Kommissionen forelægger senest 

den 31. december 2018 forslag til 

foranstaltninger, der skal styrke og 
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væsentligste krav og sikre, at ny emballage 

kun kommer på markedet, hvis 

producenten har truffet enhver nødvendig 

foranstaltning med henblik på at reducere 

miljøindvirkningerne mest muligt, uden at 

det berører emballagens væsentlige 

funktioner. 

supplere gennemførelsen af de væsentligste 

krav og sikre, at ny emballage kun kommer 

på markedet, hvis producenten har truffet 

enhver nødvendig foranstaltning med 

henblik på at reducere 

miljøindvirkningerne mest muligt, uden at 

det berører emballagens væsentlige 

funktioner. Kommissionen forelægger 

navnlig et forslag til foranstaltninger 

vedrørende emballage, der ikke kan 

genanvendes, emballage, som indeholder 

farlige stoffer, engangsemballage, 

emballage til engangsbrug og 

overskydende emballage og 

indskrænkning af emballage og vurderer 

muligheden for markedsrestriktioner for 

disse artikler på EU-plan." 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 5 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 2d) Artikel 5 affattes således: 

Genbrug "Genbrug 

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse 

med traktaten fremme genbrugssystemer 

for emballage, der kan genbruges på en 

miljømæssigt fornuftig måde. 

1. Medlemsstaterne fremmer i 

overensstemmelse med traktaten 

genbrugssystemer for emballage, der kan 

genbruges på en miljømæssigt fornuftig 

måde. 

 Medlemsstaterne kan navnlig støtte 

indførelsen af pant- og retursystemer for 

emballage, der kan genbruges, bl.a. 

gennem ordninger med udvidet 

producentansvar, og skabe passende 

incitamenter til producenter af emballage, 

der kan genbruges. 

 2. Genbrugt emballage, der 

indsamles via et pant- og retursystem, kan 

medregnes i opfyldelsen af målene for 

affaldsforebyggelse, der er fastsat af 

nationale forebyggelsesprogrammer, som 
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er vedtaget i overensstemmelse med de i 

artikel 4 fastsatte kriterier." 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 6 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) senest den 31. december 2025 skal 

mindst 65 vægtprocent af alt 

emballageaffald forberedes med henblik på 

genbrug eller genanvendes 

f) senest den 31. december 2025 skal 

mindst 65 vægtprocent af alt 

emballageaffald forberedes med henblik på 

genbrug eller genanvendes 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr.– litra b 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 6 – stk. 1 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) senest den 31. december 2030 skal 

mindst 75 vægtprocent af alt 

emballageaffald forberedes med henblik på 

genbrug eller genanvendes 

h) senest den 31. december 2030 skal 

mindst 75 vægtprocent af alt 

emballageaffald forberedes med henblik på 

genbrug eller genanvendes 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) I artikel 6 indsættes følgende 

stykke: 

 “1a. Med henblik på beregningen af de 

mål, der er fastsat i stk. 1, kan mængden 

af bionedbrydeligt affald, der kommer i 



 

AD\1106291DA.doc 19/29 PE582.211v02-00 

 DA 

aerob eller anaerob behandling, i 

påkommende tilfælde regnes som 

genanvendt, hvis behandlingen fører til 

kompost, afgasset bioaffald eller andet 

materiale, hvis hovedpart om nødvendigt 

efter yderligere behandling anvendes som 

genanvendt produkt, materiale eller stof." 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Emballageaffald, der eksporteres 

fra Unionen, regnes kun med i opfyldelsen 

af de mål, der er fastsat i stk. 1, af den 

medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev 

indsamlet, hvis kravene i artikel 6a, stk. 4, 

er opfyldt, og hvis eksportøren i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1013/2006(*) kan forelægge bevis for, at 

overførslen af affald opfylder kravene i 

nævnte forordning, og at behandlingen af 

affaldet uden for Unionen har fundet sted 

under forhold, der svarer til kravene i den 

relevante EU-miljølovgivning. 

2. Emballageaffald, der eksporteres 

fra Unionen, regnes kun med i opfyldelsen 

af de mål, der er fastsat i stk. 1, af den 

medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev 

indsamlet, hvis kravene i artikel 6a, stk. 4, 

er opfyldt, og hvis eksportøren i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1013/2006(*) forelægger bevis for, at 

overførslen af affald opfylder kravene i 

nævnte forordning, og at behandlingen af 

affaldet uden for Unionen er i 

overensstemmelse med kravene i dette 

direktiv og al relevant lovgivning om 

miljø, sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF  

Artikel 6 – stk. 3a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) I artikel 6 indsættes følgende 

stykke: 

 "3a. Medlemsstaterne kan vælge 
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energiudnyttelse, såfremt dette af 

miljømæssige, tekniske og økonomiske 

grunde er at foretrække frem for 

materialegenanvendelse." 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c b (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 cb) Artikel 6, stk. 4, affattes således: 

4. Medlemsstaterne tilskynder 

industrien til ved fremstilling af emballage 

og andre produkter at bruge materialer, der 

stammer fra genanvendt emballageaffald, 

hvis dette er hensigtsmæssigt; det kan ske 

ved at 

“4. Medlemsstaterne tilskynder 

industrien til ved fremstilling af emballage 

og andre produkter at bruge materialer, der 

stammer fra genanvendt emballageaffald; 

det kan ske ved at 

a) forbedre markedsforholdene for 

sådanne materialer 

a) forbedre markedsforholdene for 

sådanne materialer og revidere lovgivning, 

der eventuelt kan udgøre hindringer for 

sådanne materialers anvendelse 

b) revidere eksisterende bestemmelser, 

der hindrer sådanne materialers 

anvendelse. 

b) revidere eksisterende bestemmelser, 

der hindrer sådanne materialers anvendelse 

og samtidig sikre et højt niveau for 

beskyttelse af miljøet og menneskers 

sundhed 

 ba) indføre skattemæssige og 

økonomiske incitamenter til udbredelse af 

anvendelsen af genanvendt 

emballagemateriale såvel som kriterier for 

grønne offentlige indkøb 

 bb) fremme materialer, der i 

forbindelse med genanvendelse ikke er til 

fare for menneskers sundhed, når de 

genanvendes som materialer i kontakt 

med fødevarer 

 bc)  fremme anvendelsen af materialer, 

der kan genbruges eller genanvendes, 

uden at kvaliteten forringes, uanset hvor 

ofte materialet genbruges eller 

genanvendes." 
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Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 6 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) Stk. 5, 8 og 9 udgår. d) Stk. 5 og 9 udgår, og stk. 8 affattes 

således: 

 "Kommissionen skal under hensyntagen 

til de enkelte forhold i hver enkelt 

medlemsstat vurdere gennemførelsen af 

dette direktiv med hensyn til det indre 

markeds funktion. Denne vurdering skal 

foretages mindst hvert tredje år, og en 

rapport om vurderingen skal forelægges 

Europa-Parlamentet og Rådet." 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF  

Artikel 6 – stk. 11a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) Følgende tilføjes som stk. 11a: 

 "11a. Afhængigt af deres specifikke 

situation kan medlemsstaterne gøre 

undtagelser for så vidt angår fristerne for 

at nå målene i stk. 1, litra f)-i), såfremt en 

gradvis tilpasning til disse mål er sikret, 

og efter at der er taget hensyn til 

anbefalingerne i artikel 6b, stk. 2, litra b), 

jf. dog artikel 6b." 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 
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Direktiv 94/62/EF 

Artikel 6 a – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Medlemsstaterne kan medtage 

produkter og komponenter, der er 

forberedt med henblik på genbrug af 

anerkendte operatører inden for 

forberedelse med henblik på genbrug eller 

anerkendte pant- og retursystemer. I 

forbindelse med beregning af den 

justerede procentdel for emballageaffald, 

der er forberedt med henblik på genbrug 

eller er genanvendt, under hensyntagen til 

vægten af de produkter og komponenter, 

som er forberedt med henblik på genbrug, 

anvender medlemsstaterne verificerede 

data fra operatørerne og gør brug af den 

formel, der er anført i bilag IV. 

udgår 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5a) Artikel 7, stk. 1, første afsnit, 

affattes således: 

1. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til, at der 

indføres systemer til sikring af: 

"1. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til, at der 

indføres systemer, f.eks. ordninger med 

udvidet producentansvar, til sikring af: " 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 7 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 7a 

 Indskrænkning af emballage og 

emballageaffald i havmiljøet 

 1. Medlemsstaterne træffer alle 

nødvendige foranstaltninger til at hindre, 

at emballageaffaldet på deres område 

ender i havmiljøet. Disse foranstaltninger 

skal omfatte følgende: 

 a) vedtagelsen af et bindende 

reduktionsmål på 50 % for 

emballageaffald senest i 2025 i forhold til 

2015-niveauet 

 b) oprettelse og drift af programmer, 

der skal måle og overvåge det 

emballageaffald, som ender i havmiljøet 

 c) vedtagelse af specifikke 

foranstaltninger til at reducere de største 

kilder til emballageaffald, der findes i 

havmiljøet og på strande, efter region, 

bl.a. oplysnings- og 

bevidstgørelsesprogrammer, økonomiske 

instrumenter og incitamenter og 

handelsrestriktioner. 

 2. Senest den [x] hvert år skal 

medlemsstaterne fremsende rapporter til 

Kommissionen om deres fremskridt med 

hensyn til at hindre, at emballageaffald, 

der kommer fra deres område, ender i 

havmiljøet, bl.a. beskrivelser af de 

foranstaltninger, der er vedtaget i henhold 

til stk. 1, og de forventede resultater. 

 3. Kommissionen vedtager de 

gennemførelsesretsakter, der er 

nødvendige for gennemførelsen af denne 

artikel senest den … [18 måneder efter 

datoen for dette direktivs ikrafttræden]. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter proceduren i artikel 21, stk. 2." 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) 

Direktiv 94/62/EU 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5c) Artikel 8, stk. 2, affattes således: 

2. For at fremme indsamling, genbrug 

og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, 

angives det på emballagen med henblik på 

identifikation og klassificering i den 

berørte industri, hvad 

emballagematerialet/-materialerne består 

af, på grundlag af Kommissionens 

beslutning 97/129/EF. 

"2. For at fremme indsamling, genbrug 

og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, 

skal emballagen være forsynet med 

relevante oplysninger herom. Navnlig skal 
det på emballagen med henblik på 

identifikation og klassificering i den 

berørte industri være angivet, hvad 

emballagematerialet/-materialerne består 

af, på grundlag af Kommissionens 

beslutning 97/129/EF(9)." 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d 

Direktiv 92/64/EF 

Artikel 12 – stk. 3 b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3b. Data, som medlemsstaterne 

rapporterer i henhold til denne artikel, 

ledsages af en kvalitetskontrolrapport og en 

rapport om gennemførelsen af artikel 6a, 

stk. 4. 

3b. Data, som medlemsstaterne 

rapporterer i henhold til denne artikel, 

ledsages af en kvalitetskontrolrapport og en 

rapport om gennemførelsen af artikel 6a, 

stk. 4. Kvalitetskontrolrapporten 

udarbejdes i overensstemmelse med et 

harmoniseret format. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 12 – stk. 3 c 



 

AD\1106291DA.doc 25/29 PE582.211v02-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3c. Kommissionen gennemgår de data, 

som rapporteres i henhold til denne artikel, 

og offentliggør en rapport om resultaterne 

af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte 

en vurdering af tilrettelæggelsen af 

dataindsamlingen, datakilder og den 

metode, der anvendes i medlemsstaterne, 

samt dataenes fuldstændighed, 

pålidelighed, aktualitet og ensartethed. 

Vurderingen kan indeholde specifikke 

henstillinger til forbedringer. Rapporten 

udarbejdes hvert tredje år. 

3c. Kommissionen gennemgår de data, 

som rapporteres i henhold til denne artikel, 

og offentliggør en rapport om resultaterne 

af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte 

en vurdering af tilrettelæggelsen af 

dataindsamlingen, datakilder og den 

metode, der anvendes i medlemsstaterne, 

samt dataenes fuldstændighed, 

pålidelighed, aktualitet og ensartethed og 

tilgængeligheden af åbne data. 

Vurderingen kan indeholde specifikke 

henstillinger til forbedringer. Rapporten 

udarbejdes hvert tredje år. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d 

Direktiv 94/62/EF 

Article 12 – paragraph 3d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3d. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter, som fastlægger 

formatet for rapportering af data i henhold 

til stk. 3a. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 

2." 

3d. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter, som fastlægger 

formatet for rapportering af data i henhold 

til stk. 3a og for den 

kvalitetskontrolrapport , som er 

omhandlet i stk. 3b, som støtter målene 

om genbrug af data og åbne data. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

proceduren i artikel 21, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 7a) Artikel 15, stk. 1, affattes således: 
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Rådet, som træffer afgørelse på grundlag af 

de relevante artikler i traktaten, vedtager 

økonomiske instrumenter for at fremme 

realiseringen af dette direktivs mål. Så 

længe der ikke findes sådanne 

foranstaltninger, kan medlemsstaterne i 

overensstemmelse med de principper, der 

gælder for Fællesskabets politik på 

miljøområdet, bl. a. princippet om at 

forureneren betaler, og under overholdelse 

af de forpligtelser, som følger af traktaten, 

vedtage foranstaltninger med henblik på 

realiseringen af disse mål. 

"Rådet, som træffer afgørelse på grundlag 

af de relevante artikler i traktaten, vedtager 

økonomiske instrumenter for at fremme 

realiseringen af dette direktivs mål. Så 

længe der ikke findes sådanne 

foranstaltninger, kan medlemsstaterne i 

overensstemmelse med de principper, der 

gælder for Fællesskabets politik på 

miljøområdet, bl.a. princippet om at 

forureneren betaler, og under overholdelse 

af de forpligtelser, som følger af traktaten, 

vedtage foranstaltninger med henblik på 

realiseringen af disse mål. Sådanne 

foranstaltninger kan indgå i ordninger 

med udvidet producentansvar, 

differentierede afgifter på 

engangsemballage, systemer med 

volumen- eller vægtbaserede afgifter (pay-

as-you-throw) og pant- og retursystemer." 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Artikel 15a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7b) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 15a 

 Generelle krav til ordninger med udvidet 

producentansvar 

 Medlemsstaterne sikrer, at de ordninger 

med udvidet producentansvar, der oprettes 

i overensstemmelse med artikel 8 og 

artikel 8a i direktiv 2008/98/EF*, også 

gælder for emballage og emballageaffald. 

 ________________ 

 * Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3)." 
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Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Bilag 1 – stk. -1 (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Bilag II – punkt 1 – led 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 Bilag II, punkt 1, første led, affattes 

således: 

- Emballage skal udformes, 

fremstilles og markedsføres på en sådan 

måde, at den kan genbruges eller 

genanvendes, herunder genvindes, og 

således at miljøbelastningen herfra 

mindskes mest muligt i forbindelse med 

bortskaffelse af emballageaffald eller 

restprodukter fra 

emballageaffaldshåndtering. 

"- Emballage skal udformes, 

fremstilles og markedsføres på en sådan 

måde, at den kan genbruges eller 

nyttiggøres, herunder genanvendes - i 

overensstemmelse med affaldshierarkiets 

principper - og således at 

miljøbelastningen herfra mindskes mest 

muligt i forbindelse med bortskaffelse af 

emballageaffald eller restprodukter fra 

emballageaffaldshåndtering." 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Bilag – stk. -1 a (nyt) 

Direktiv 94/62/EF 

Bilag II – nr. 3 – litra a 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 I bilag II, punkt 3, affattes litra a) 

således: 

"a) Genanvendelse i form af 

materialegenvinding 

"a) Genanvendelse i form af 

materialegenvinding 

Emballage skal fremstilles på en sådan 

måde, at det er muligt at genvinde en vis 

vægtprocent af de anvendte materialer til 

fremstilling af salgbare produkter under 

hensyn til de gældende standarder i 

Fællesskabet. Fastsættelsen af denne 

procentdel kan variere afhængigt af, 

hvilken type materiale emballagen består 

af." 

Emballage skal fremstilles på en sådan 

måde, at den er teknisk, miljømæssigt og 

økonomisk mulig at genanvende, idet der 

tages hensyn til sortering, rensning og 

omfanget af anvendte størrelser og 

materialer, således at det er muligt at 

genanvende en vis vægtprocent af de 

anvendte materialer til fremstilling af 

salgbare produkter under hensyn til de 

gældende standarder i Fællesskabet. 

Fastsættelsen af denne procentdel kan 

variere afhængigt af, hvilken type 

materiale emballagen består af. Formater 
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og materialedesign, som hindrer sortering 

eller oparbejdning, skal erstattes med 

kendte og effektive alternativer." 
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