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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) Avfallshanteringen i unionen bör 

förbättras, i syfte att skydda, bevara och 

förbättra kvaliteten på miljön, skydda 

människors hälsa, säkerställa att 

naturresurser utnyttjas varsamt och 

rationellt, främja en mer cirkulär ekonomi, 

öka energieffektiviteten samt minska 

unionens energi- och resursberoende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Den 9 juli 2015 antog parlamentet 

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. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Många medlemsstater har ännu inte 

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. 

(3) Många medlemsstater har ännu inte 

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 eller deponering 

uppstår och att återvinningsbart material 

fastnar på den lägsta nivån i 

avfallshierarkin. 

Or. en 

Motivering 

Förslaget förtydligar skälet och betonar avfallets roll i genomförandet av den cirkulära 

ekonomin. I förslaget betonas att den lägsta nivån i avfallshierarkin, nämligen deponering, 

bör undvikas. 

 

Ändringsförslag  4 

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 och återfyllning bör införas i 

direktiv 2008/98/EG så att dessa begrepps 

omfattning klargörs. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att säkerställa att målen för 

materialåtervinning grundas på tillförlitliga 

och jämförbara data, och möjliggöra 

effektivare övervakning av framstegen mot 

dessa mål, bör definitionen av kommunalt 

avfall i direktiv 2008/98/EG vara i linje 

med den som används för statistiska 

ändamål av det europeiska statistikkontoret 

(Eurostat) och Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD), på grundval av vilken 

medlemsstater har rapporterat uppgifter 

under flera år. Definitionen av kommunalt 

avfall i detta direktiv är neutral vad gäller 

privat eller offentlig status för aktörer som 

hanterar avfall. 

(6) För att säkerställa att målen för 

materialåtervinning grundas på tillförlitliga 

och jämförbara data, och möjliggöra 

effektivare övervakning av framstegen mot 

dessa mål, bör definitionen av kommunalt 

avfall i direktiv 2008/98/EG 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. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

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, 

deponeringsförbud, volym- eller 

viktbaserade avfallstaxor, system för utökat 

producentansvar, system för direkt 

prisstöd, internalisering av positiva och 

negativa externa effekter med koppling till 

materialåtervinning och primära råvaror, 
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momsbefriad reparation och försäljning 

av begagnade produkter, obligatorisk 

miljöanpassad offentlig upphandling och 

incitament för lokala myndigheter.  

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

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 obligatoriska 

minimikrav för system för utökat 

producentansvar. Dessa krav bör minska 

kostnaderna och förbättra resultaten, 

underlätta bättre genomförande och 

verkställande av separat insamling och 

sortering, säkerställa materialåtervinning 

av bättre kvalitet, hjälpa till att säkra 

kostnadseffektiv tillgång till sekundära 

råvaror 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 medlemsstater 

utan utökat producentansvar ska kunna 

anpassa sina strukturer och förfaranden till 

de nya kraven är det dock nödvändigt med 

en övergångsperiod för befintliga system 

för utökat producentansvar. Under 

övergångsperioden bör medlemsstater 
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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. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag förtydligar definitionen av utökat producentansvar och motiverar 

ytterligare behovet av minimikrav på EU-nivå för systemen för utökat producentansvar. De få 

medlemsstater utan utökat producentansvar bör kunna uppvisa resultat av avfallshantering 

på ett öppet och ansvarsfullt sätt. 

 

Ändringsförslag  8 

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 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 materialåtervinning 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. 

Gemensamma indikatorer bör fastställas 

för att få ett enhetligt mått på de 

övergripande framstegen i genomförandet 

av avfallsförebyggande åtgärder. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Kommissionen bör undersöka 

möjligheten att fastställa mål för 

materialåtervinning av icke-farligt avfall 

inom handel och industri. 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 

inert icke-farligt avfall inom handel och 

industri senast 2025, åtminstone för 

papper, metall och biologiskt avfall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) En separat insamling och 

materialåtervinning av avfallsoljor 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 avfallsoljor. 2015 

kom emellertid enbart runt 13 procent av 

alla basoljor från regenererade 
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avfallsoljor. Ett EU-övergripande mål för 

insamling och materialåtervinning av 

avfallsoljor bör därför fastställas. 

Medlemsstater som för närvarande inte 

har anläggningar för att regenerera 

avfallsoljor bör kunna exportera dessa 

oljor till andra medlemsstater i syfte att 

uppnå detta EU-övergripande mål. 

Or. en 

Motivering 

Regenereringen av avfallsoljor begränsar miljöbelastningen av primärproduktionen av 

smörjoljor och minskar inverkan på klimatförändringarna, och sparar upp till 30 procent 

energi i hela processen. 

 

Ändringsförslag  11 

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. 

Or. en 
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Motivering 

Tillämpningen i förpackningsdirektivet av beräkningsmetoden i bilaga VI till ramdirektivet 

om avfall måste anpassas till kontexten förpackningar, eftersom en harmonisering utan 

anpassning kommer att leda till feltolkningar, förvirring och/eller onödiga administrativa 

bördor. 

 

Ändringsförslag  12 

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. 

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. 

(21) Det är fortfarande problematiskt att 

säkerställa en korrekt hantering av farligt 

avfall i unionen, och uppgifter om 

hanteringen av sådant avfall saknas delvis. 

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. 

Or. en 

Motivering 

Övervakningen av avfallsflöden är en förutsättning för ett ändamålsenligt genomförande av 

direktivet, och införandet av system för elektronisk insamling av uppgifter kan bidra till det 

och samtidigt minska övervakningskostnaderna. 

 

Ändringsförslag  13 

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 

(28) Medlemsstaternas rapportering av 

uppgifter är av avgörande betydelse för att 

kommissionen ska kunna bedöma hur 

avfallslagstiftningen efterlevs i 
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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. 

medlemsstaterna. Kvaliteten, 

tillförlitligheten och jämförbarheten hos 

rapporterade uppgifter 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, 

medlemsstaternas nationella statistikkontor 

och de nationella myndigheterna med 

ansvar för avfallshantering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led -1 (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 2 – punkt 2 – led b 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 2.2 b ska 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.” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sv:PDF) 

Motivering 

Animaliska biprodukter ligger generellt sett utanför tillämpningsområdet för ramdirektivet 

om avfall eftersom de omfattas av förordningen om animaliska biprodukter (nr 1069/2009). 

Ett nämnvärt undantag till denna regel är animaliska biprodukter (och därmed också 
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stallgödsel). Den huvudsakliga anledningen till att behandla stallgödsel i en 

biogasanläggning är att undvika utsläpp från obehandlad lagring, producera förnybar energi 

och få fram organiska gödningsmedel som har bättre jordbrukstekniska egenskaper jämfört 

med obehandlat stallgödsel. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led c 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 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, 

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 och sammansättning,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led da (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Följande led ska införas: 

 ”5a. tillverkare av produkter som 

släpper ut varor på unionsmarknaden: 

varje fysisk eller juridisk person som 

yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, 

bearbetar, behandlar, säljer eller 

importerar produkter,”  

Or. en 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led db (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 db) Följande led 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,” 

Or. en 

Motivering 

En definition av utökat producentansvar saknas i ramdirektivet om avfall och i 

förpackningsdirektivet. Denna definition är bred nog att täcka in det varierande 

genomförandet av utökat producentansvar i medlemsstaterna men kommer att klargöra vilka 

medlemsstater och system som de föreslagna EU-övergripande minimikraven gäller. Det 

förtydligar också tillämpningsområdet och målen för det utökade producentansvaret. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led e 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 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 

pantsystem bereds för att användas igen 

utan någon annan förbehandling, 

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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Or. en 

Motivering 

Processen med förberedelse för återanvändning omfattar också organisationer som inte har 

avfallshantering som sitt främsta mål, till exempel välgörenhetsbutiker, loppmarknader, osv. 

Ändringsförslaget syftar till att förhindra överreglering som skulle ha en negativ inverkan på 

dessa organisationers fortlevnad. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led ea (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Följande led ska införas: 

 ”16a. aktörer inom förberedelse för 

återanvändning: företag eller nätverk av 

företag som hanterar avfall, arbetar i 

processkedjan med förberedelse för 

återanvändning och som respekterar 

tillämplig avfallslagstiftning och annan 

relevant lagstiftning inom det territorium 

där de är verksamma,”  

Or. en 

Motivering 

Definitionen klargör villkoren för att en organisation ska bli erkänd som en ”aktör inom 

förberedelse för återanvändning” och förtydligar den term som används i påföljande delar av 

direktivet. Det lyfter fram deras vikt i avfallshanteringsprocessen och understryker den roll 

som medlemsstaternas relevanta lagstiftning spelar. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led f 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 17b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

17b. återfyllning: alla former av 17b. återfyllning: alla former av 
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återvinning där lämpligt avfall används för 

återställningsändamål i utgrävda områden 

eller för tekniska ändamål vid landskaps- 

eller anläggningsarbeten i stället för andra 

material som inte utgör avfall och som 

annars skulle ha använts för detta ändamål, 

återvinning utom materialåtervinning, där 

lämpligt icke-farligt avfall används för 

återställningsändamål i utgrävda områden 

eller för tekniska ändamål vid landskaps- 

eller anläggningsarbeten i stället för andra 

material som inte utgör avfall och som 

annars skulle ha använts för detta ändamål, 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget stärker avfallshierarkin genom att utesluta materialåtervinningsbart avfall 

från återfyllning. Samtidigt bör definitionen även förhindra att farligt avfall används i 

återfyllningsprocessen, som en del i skyddet av människors hälsa, den lokala miljön och 

vattentäkter. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led fa (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 20a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Följande led ska införas: 

 ”20a. avfall inom handel och industri: 

blandat avfall i större mängder än 

kommunalt avfall från kommersiell 

verksamhet, däribland tillverkning av 

specifika produkter såsom papper och 

kartong, glas, metall, plast, biologiskt 

avfall, trä, textilier och grovavfall; avfall 

inom handel och industri omfattar inte 

hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, 

farligt avfall eller avfall från avloppsnät 

och rening av avlopp, inklusive 

avloppsslam,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

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

Artikel 3 – punkt 1 – led 20b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fb) Följande led ska införas: 

 ”20b. nedskräpning: allt agerande eller 

icke-agerande av en avfallsinnehavare, 

vare sig avsiktligt eller försumligt,  som 

resulterar i skräp,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led fc (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 20c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fc) Följande led ska införas: 

 ”20c. livsmedelsavfall: livsmedel som 

går till spillo i livsmedelskedjan; 

livsmedelsavfall omfattar inte livsmedel 

som istället används som material, såsom 

biobaserade produkter eller foder, eller 

skickas för omfördelning,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led fd (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led 20d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fd) Följande led ska införas: 

 ”20d. Främmande ämnen vid 

materialåtervinning: föremål eller ämnen 
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som blandas med återvinningsbart avfall, 

inbegripet (men inte begränsat till) fukt, 

icke-återvinningsbart material, avfall som 

inte är avsett att materialåtervinnas, lim, 

färg och etiketter,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led -a (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-a) I artikel 8.1 ska första stycket 

ersättas med följande: 

”1. För att stärka återanvändning samt 

förebyggande, materialåtervinning och 

annan återvinning av avfall får 

medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder 

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. 

”1. För att stärka återanvändning samt 

förebyggande, materialåtervinning och 

annan återvinning av avfall ska 

medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder 

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.” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sv:PDF) 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led aa (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (aa) I artikel 8.2 ska första stycket 
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ersättas med följande: 

”2. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 

åtgärder för att uppmuntra en 

produktutformning som minskar inverkan 

på miljön och genereringen av avfall under 

produktionen och den efterföljande 

användningen av produkterna och i syfte 

att säkerställa att återvinning och 

bortskaffande av produkter som har blivit 

avfall sker i enlighet med artiklarna 4 och 

13. 

”2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 

åtgärder för att uppmuntra en 

produktutformning som minskar inverkan 

på miljön och genereringen av avfall under 

produktionen och den efterföljande 

användningen av produkterna och i syfte 

att säkerställa att återvinning och 

bortskaffande av produkter som har blivit 

avfall sker i enlighet med artiklarna 4 och 

13. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sv:PDF) 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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 

under hela deras livscykel.” 

”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 lättreparerade 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 

under hela deras livscykel.” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sv:PDF) 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led c 
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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.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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 

räkning, privata och offentliga aktörer på 

avfallsområdet, lokala myndigheter och, i 

tillämpliga fall, erkända aktörer inom 

förberedelse för återanvändning, 

– fastställer tydliga roller och 

ansvarsområden för tillverkare av 

produkter som släpper ut varor på 

unionsmarknaden, organisationer som 

tillämpar utökat producentansvar för deras 

räkning, privata och offentliga aktörer på 

avfallsområdet, lokala myndigheter, 

distributörer och detaljister, och, i 

tillämpliga fall, erkända aktörer inom 

förberedelse för återanvändning, 

Or. en 
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Motivering 

Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som anges i denna punkt och inte system för utökat 

producentansvar, som det kunde ha tolkats som i den föreslagna formuleringen. Det 

förtydligar även definitionen av tillverkare av produkter i artikel 8.1 och kompletterar listan 

över relevanta aktörer i värdekedjan. Tydliga roller och ansvarsområden för alla kommer att 

säkerställa ansvarsskyldighet. EU:s riktlinjer om roller och ansvar kommer att hjälpa till att 

säkerställa ett harmoniserat genomförande på nationell nivå. Det stärker även icke-

diskriminerande bestämmelser som skyddar både konsumenter och tillverkare. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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 

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 och andra mål som anses 

relevanta för systemet, 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som anges i denna punkt och inte system för utökat 

producentansvar, som det kunde ha tolkats som i den föreslagna formuleringen. Det 

förtydligar även definitionen av tillverkare av produkter i artikel 8.1 och kompletterar listan 

över relevanta aktörer i värdekedjan. Tydliga roller och ansvarsområden för alla kommer att 

säkerställa ansvarsskyldighet. EU:s riktlinjer om roller och ansvar kommer att hjälpa till att 

säkerställa ett harmoniserat genomförande på nationell nivå. Det stärker även icke-

diskriminerande bestämmelser som skyddar både konsumenter och tillverkare. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 3 
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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 

avfall ska rapporteringssystemet säkerställa 

att uppgifter samlas in om insamling och 

behandling av detta avfall, i tillämpliga fall 

med angivande av materialflödena, 

– 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 

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, 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som anges i denna punkt och inte system för utökat 

producentansvar, som det kunde ha tolkats som i den föreslagna formuleringen. Det 

förtydligar även definitionen av tillverkare av produkter i artikel 8.1 och kompletterar listan 

över relevanta aktörer i värdekedjan. Tydliga roller och ansvarsområden för alla kommer att 

säkerställa ansvarsskyldighet. EU:s riktlinjer om roller och ansvar kommer att hjälpa till att 

säkerställa ett harmoniserat genomförande på nationell nivå. Det stärker även icke-

diskriminerande bestämmelser som skyddar både konsumenter och tillverkare. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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 för små och medelstora 

företag; i synnerhet ska den 

enhetskostnad som tas ut av en 

organisation som tillämpar utökat 

producentansvar för en tillverkare av 

produkter – för tjänster med anknytning 

till en specifik produkt, vara densamma 

för alla tillverkare av produkter, 

Or. en 
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Motivering 

Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som anges i denna punkt och inte system för utökat 

producentansvar, som det kunde ha tolkats som i den föreslagna formuleringen. Det 

förtydligar även definitionen av tillverkare av produkter i artikel 8.1 och kompletterar listan 

över relevanta aktörer i värdekedjan. Tydliga roller och ansvarsområden för alla kommer att 

säkerställa ansvarsskyldighet. EU:s riktlinjer om roller och ansvar kommer att hjälpa till att 

säkerställa ett harmoniserat genomförande på nationell nivå. Det stärker även icke-

diskriminerande bestämmelser som skyddar både konsumenter och tillverkare. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – bidrar till att miljökostnader under 

hela produktens livscykel och kostnader 

för uttjänta produkter inkluderas i 

produktpriset och ger incitament för 

tillverkarna att i högre grad beakta 

möjligheter till förebyggande av avfall och 

produktens hållbarhet, återanvändning 

och materialåtervinning när de utformar 

sina produkter. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som anges i denna punkt och inte system för utökat 

producentansvar, som det kunde ha tolkats som i den föreslagna formuleringen. Det 

förtydligar även definitionen av tillverkare av produkter i artikel 8.1 och kompletterar listan 

över relevanta aktörer i värdekedjan. Tydliga roller och ansvarsområden för alla kommer att 

säkerställa ansvarsskyldighet. EU:s riktlinjer om roller och ansvar kommer att hjälpa till att 

säkerställa ett harmoniserat genomförande på nationell nivå. Det stärker även icke-

diskriminerande bestämmelser som skyddar både konsumenter och tillverkare. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 4b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – innehåller tydliga mål för 

förbättring av produktdesignen 

(ekodesign), i syfte att förebygga avfall, 

och inte bara materialåtervinning och 

återvinning. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som anges i denna punkt och inte system för utökat 

producentansvar, som det kunde ha tolkats som i den föreslagna formuleringen. Det 

förtydligar även definitionen av tillverkare av produkter i artikel 8.1 och kompletterar listan 

över relevanta aktörer i värdekedjan. Tydliga roller och ansvarsområden för alla kommer att 

säkerställa ansvarsskyldighet. EU:s riktlinjer om roller och ansvar kommer att hjälpa till att 

säkerställa ett harmoniserat genomförande på nationell nivå. Det stärker även icke-

diskriminerande bestämmelser som skyddar både konsumenter och tillverkare. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att skydda 

konsumenterna genom att 

 a) säkerställa att ingen 

avfallsinnehavare diskrimineras av någon 

organisation som tillämpar utökat 

producentansvar för en tillverkare av 

produkter, när vederbörande använder ett 

avfallsinsamlingssystem, 

 b) säkerställa att konsumenterna, till 

ingen extra kostnad, ges tillgång till 

tillgängliga avfallsinsamlingssystem som 

tillhandahålls av en organisation som 

tillämpar utökat producentansvar för en 

tillverkare av produkter i alla geografiska 

områden som anges i punkt 3 a, 

 c) säkerställa att alla organisationer 
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som tillämpar utökat producentansvar för 

en tillverkare av produkter i alla 

geografiska områden som anges i punkt 

3 a tillhandahåller tjänster och 

infrastruktur för avfallsinsamling av 

jämförbar kvalitet och med jämförbara 

standarder när det gäller tillgänglighet 

och tillgång så att ingen konsument 

diskrimineras på grund av var han eller 

hon bor, 

 d) säkerställa att en organisation som 

tillämpar utökat producentansvar för en 

tillverkare av produkter i alla geografiska 

områden som anges i punkt 3 a inte, 

direkt eller indirekt, begränsar 

konsumenternas möjlighet att placera 

produkter i ett avfallsinsamlingssystem, 

även om denna organisation redan har 

uppnått sina avfallsmål. 

Or. en 

Motivering 

Förslaget stärker konsumentskyddet och klargör aktörernas skyldighet att genomföra 

systemet för utökat producentansvar. Det återspeglar också det faktum att konsumenterna har 

svårt att ta del av tjänsterna enskilt, vilket kan leda till en situation där tjänsterna för utökat 

producentansvar har täckts in i priset för den produkt som konsumenten köper, men inte kan 

utnyttjas på grund av avsaknad av, eller svårtillgängliga, avfallsinsamlingsplatser, vilket 

leder till ytterligare kostnader eller problem för konsumenten. För att förebygga dessa 

situationer bör konsumenten skyddas av lagstiftningen. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 4 – stycke 1 – 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: 
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Or. en 

Motivering 

En obegränsad skyldighet för tillverkare/importörer att täcka ”hela kostnaden för 

avfallshantering” är oproportionerligt i förhållande till tillverkarens/importörens roll och 

ansvar för insamlingen och sorteringen av använda förpackningar som ska gå till 

materialåtervinning.  Det skulle medföra en potentiellt obegränsad och oproportionerlig 

ekonomisk börda för tillverkarna, som går utöver deras ansvarsområde och kontroll. Detta 

ändringsförslag syftar till att avgränsa tillverkarens ansvar och ekonomiska skyldigheter. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 4 – stycke 1 – led a – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– 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 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, 

Or. en 

Motivering 

En obegränsad skyldighet för tillverkare/importörer att täcka ”hela kostnaden för 

avfallshantering” är oproportionerligt i förhållande till tillverkarens/importörens roll och 

ansvar för insamlingen och sorteringen av använda förpackningar som ska gå till 

materialåtervinning.  Det skulle medföra en potentiellt obegränsad och oproportionerlig 

ekonomisk börda för tillverkarna, som går utöver deras ansvarsområde och kontroll. Detta 

ändringsförslag syftar till att avgränsa tillverkarens ansvar och ekonomiska skyldigheter. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 8a – punkt 4 – stycke 1 – led a – strecksats 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – kostnader för förebyggande och 

insamling av skräp 

Or. en 

Motivering 

Skyldigheten att täcka ”hela kostnaden för avfallshantering” skulle medföra en potentiellt 

obegränsad och oproportionerlig ekonomisk börda för tillverkarna, som går utöver deras 

ansvarsområde och kontroll. Detta ändringsförslag syftar till att avgränsa tillverkarens 

ansvar och ekonomiska skyldigheter. ”Inklusive samtliga följande” kostnader antyder att 

kostnaderna kan skilja sig från en medlemsstat till en annan. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förebyggande av avfall Återanvändning och förebyggande av 

avfall 

Or. en 

Motivering 

Att inkludera återanvändning i rubriken understryker att återanvändning inte genererar 

avfall. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– uppmuntra användning av 

produkter som är resurseffektiva, 

varaktiga, reparerbara och 

– uppmuntra tillverkning och 

användning av produkter som är 

resurseffektiva, varaktiga, reparerbara och 
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återvinningsbara, återvinningsbara, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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, 

– uppmuntra inrättandet av system 

som främjar återanvändning, särskilt för 

elektrisk och elektronisk utrustning, 

textilier, möbler, förpackningar samt 

byggmaterial och byggprodukter, 

Or. en 
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Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – uppmuntra stöd till oberoende 

reparatörer genom att använda till 

exempel skatteincitament såsom sänkt 

mervärdesskatt eller 

upphandlingskriterier, däribland kriterier 

för tillhandhållande av information, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – minska innehållet av farliga 

ämnen i material och produkter genom att 

fastställa mål och uppmuntra information 

om farliga ämnen i leveranskedjan, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – minska avfallsgenerering och 

utsläpp orsakade av användningen av 

plast och plastkomponenter, även i syfte 
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att minska havsföroreningen, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – kräva att identifierade fall av 

planerat åldrande av produkter meddelas 

och bekämpa saluföring av sådana 

produkter på deras nationella marknader, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – inkludera utvecklingen av 

kontinuerlig information och 

regelbundna upplysningskampanjer för 

att öka medvetenheten om förebyggande 

av avfall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 9 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. 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 bortskaffas eller blir 

föremål för energiåtervinning. 

2. 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 bortskaffas eller blir 

föremål för energiåtervinning. De får 

också använda ytterligare kvalitativa eller 

kvantitativa indikatorer, inbegripet 

sådana som övervakar genereringen av 

avfall annat än kommunalt avfall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led -a (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – rubriken 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -a) Rubriken till artikel 11 ska ersättas 

med följande: 

Återanvändning och materialåtervinning ”Förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sv:PDF) 

Motivering 

Ändringsförslaget betonar att processen med att förbereda för återanvändning är kopplad till 

avfallsbehandling eller potentiell avfallsbehandling. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led a 
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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 förberedelse för återanvändning och 

deras nätverk, särskilt sociala företag, 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. 

Or. en 

Motivering 

Karaktären hos återanvändningen och förberedelsen för återanvändning, bland annat de 

organisationer som är involverade i dessa processer måste klargöras. Att införa kvantitativa 

mål för återanvändning är avgörande för att förbättra samarbetet mellan samtliga aktörer 

inom avfallsflödet för att göra förberedelse för återanvändning till ett alternativ till annan 

avfallsbehandling. Det gäller också bästa praxis eftersom ett antal medlemsstater redan har 

infört dessa mål. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led a 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 För att säkerställa att aktörer inom 

förberedelse för återanvändning ges 

tillgång till insamlingsplatser och 

insamlingsanläggningar ska 

medlemsstaterna fastställa kvantitativa 

mål för förberedelse för återanvändning. 

Senast 2020 ska andelen insamlat 

kommunalt avfall som främst härrör från 

avfall som utgörs av elektrisk och 

elektronisk utrustning, möbler och 
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textilier uppgå till minst två procent. 

Senast 2030 ska den andelen ha ökat till 

upp till fyra procent. 

Or. en 

Motivering 

Karaktären hos återanvändningen och förberedelsen för återanvändning, bland annat de 

organisationer som är involverade i dessa processer måste klargöras. Att införa kvantitativa 

mål för återanvändning är avgörande för att förbättra samarbetet mellan samtliga aktörer 

inom avfallsflödet för att göra förberedelse för återanvändning till ett alternativ till annan 

avfallsbehandling. Det gäller också bästa praxis eftersom ett antal medlemsstater redan har 

infört dessa mål. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led b 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 

främja sorteringssystem för bygg- och 

rivningsavfall och för åtminstone följande:  

trä, ballastmaterial, metall, glas och gips.” 

För att uppnå det mål som fastställs i 

punkt 2 b ska medlemsstaterna vidta 

åtgärder för att främja sorteringssystem för 

bygg- och rivningsavfall och för 

åtminstone följande: trä, mineralfraktioner 

(betong, tegel, klinker och keramik) 

metall, glas, plast och gips.  

 Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 

främja sorteringssystem för avfall inom 

handel och industri och för åtminstone 

följande: metall, plast, papper och 

kartong, biologiskt avfall, glas och trä. 

Or. en 

Motivering 

Karaktären hos återanvändningen och förberedelsen för återanvändning, bland annat de 

organisationer som är involverade i dessa processer, måste klargöras. Att införa kvantitativa 

mål för återanvändning är avgörande för att förbättra samarbetet mellan samtliga aktörer 

inom avfallsflödet för att göra förberedelse för återanvändning till ett alternativ till annan 

avfallsbehandling. Det gäller också bästa praxis eftersom ett antal medlemsstater redan har 

infört dessa mål. 
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Ändringsförslag  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led d 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Senast 2030: Förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning av 

kommunalt avfall ska öka till minst 65 

viktprocent.” 

d) Senast 2030: Förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning av 

kommunalt avfall ska öka till minst 70 

viktprocent.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led d 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 2 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Senast 2020: Regenereringen av 

avfallsoljor ska öka till minst 

60 viktprocent av de avfallsoljor som 

produceras och samlas in i EU. 

Or. en 

Motivering 

Regenereringen av avfallsoljor till basoljor är ett resurseffektivt och tekniskt helt och hållet 

genomförbart sätt att hantera detta flöde av farligt avfall. För att uppnå de fastställda målen 

för regenerering av avfallsoljor skulle de EU-övergripande insamlingsmålen behöva omfatta 

regenerering. Separat insamling av avfallsoljor görs redan i alla EU-medlemsstater i enlighet 

med skyldigheter som fastställts i artikel 21 i direktiv 2008/98/EG. Därför kommer målen för 

insamling av avfallsoljor att förbättra EU-medlemsstaternas genomförande av artikel 21. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led d 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 2 – led db (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 db) Senast 2030: Regenereringen av 

avfallsoljor ska öka till minst 

85 viktprocent av de avfallsoljor som 

produceras och samlas in i EU. 

Or. en 

Motivering 

Regenereringen av avfallsoljor till basoljor är ett resurseffektivt och tekniskt helt och hållet 

genomförbart sätt att hantera detta flöde av farligt avfall. För att uppnå de fastställda målen 

för regenerering av avfallsoljor skulle de EU-övergripande insamlingsmålen behöva omfatta 

regenerering. Separat insamling av avfallsoljor görs redan i alla EU-medlemsstater i enlighet 

med skyldigheter som fastställts i artikel 21 i direktiv 2008/98/EG. Därför kommer målen för 

insamling av avfallsoljor att förbättra EU-medlemsstaternas genomförande av artikel 21. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led d 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 2 – led dc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 dc) För att uppnå målen för 

regenerering av avfallsoljor och utan att 

det påverkar de skyldigheter som anges i 

artikel 21 ska den årliga insamlingen av 

avfallsoljor, senast 2020, öka till minst 

95 viktprocent och, senast 2025, till 

100 viktprocent av de avfallsoljor som 

produceras och samlas in i EU. 

Or. en 

Motivering 

Regenereringen av avfallsoljor till basoljor är ett resurseffektivt och tekniskt helt och hållet 

genomförbart sätt att hantera detta flöde av farligt avfall. För att uppnå de fastställda målen 

för regenerering av avfallsoljor skulle de EU-övergripande insamlingsmålen behöva omfatta 

regenerering. Separat insamling av avfallsoljor görs redan i alla EU-medlemsstater i enlighet 

med skyldigheter som fastställts i artikel 21 i direktiv 2008/98/EG. Därför kommer målen för 

insamling av avfallsoljor att förbättra EU-medlemsstaternas genomförande av artikel 21. 
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Ändringsförslag  57 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led fa (nytt) 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) I artikel 11 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”5a. För att skapa tydliga referensvärden 

för att fastställa mål för 

materialåtervinning av icke-farligt avfall 

inom handel och industri ska 

kommissionen samla in uppgifter om 

sådant avfall, som bygger på en 

gemensam rapportering från 

medlemsstaterna. 

 Medlemsstaterna ska skicka dessa 

uppgifter elektroniskt till kommissionen 

inom sex månader efter utgången av det 

rapporteringsår för vilket uppgifterna 

samlas in. Inom två år efter insamlingen 

av uppgifter, och på grundval av en 

konsekvensbedömning, ska kommissionen 

överväga att fastställa separata mål för 

materialåtervinning för inert icke-farligt 

avfall inom handel och industri senast 

2025, åtminstone för papper, metall och 

biologiskt avfall.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 11 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11a – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Vid beräkningen av om målen i 

artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts 

gäller följande: 

1. Vid beräkningen av om målen i 

artikel 11.2 c–dc och 11.3 har uppnåtts 

gäller följande: 
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Or. en 

Motivering 

Justering av hänvisningen till ändringsförslaget till artikel 11.2. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 11 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11a – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Medlemsstaterna får inbegripa 

produkter och komponenter som 

förberetts för återanvändning av erkända 

aktörer inom förberedelse för 

återanvändning eller genom erkända 

pantsystem. För beräkningen av den 

justerade andelen kommunalt avfall som 

förberetts för återanvändning eller 

materialåtervunnits, med beaktande av 

vikten av de produkter och komponenter 

som förberetts för återanvändning, ska 

medlemsstaterna använda kontrollerade 

uppgifter från aktörerna och tillämpa den 

formel som anges i bilaga VI. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 11 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11a – punkt 5 

 

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 

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 



 

PA\1093649SV.doc 37/41 PE582.196v01-00 

 SV 

förbränns, under förutsättning att de 

återvunna metallerna uppfyller vissa 

kvalitetskrav. 

det kommunala avfallet som förbränns, 

under förutsättning att de återvunna 

metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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 metaller som har materialåtervunnits i 

samband med energiåtervinning och 

förbränning, inklusive kvalitetskriterierna 

för de återvunna metallerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 12 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 11 b – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska, i samarbete 

med Europeiska miljöbyrån, utarbeta 

rapporter om framstegen mot uppnåendet 

av de mål som anges i artikel 11.2 c och d 

och 11.3 senast tre år innan de tidsfrister 

som föreskrivs i dessa bestämmelser löper 

ut. 

1. Kommissionen ska, i samarbete 

med Europeiska miljöbyrån, utarbeta 

rapporter om framstegen mot uppnåendet 

av de mål som anges i artikel 11.2 c–dc 

och 11.3 senast tre år innan de tidsfrister 

som föreskrivs i dessa bestämmelser löper 

ut. 

Or. en 
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Ändringsförslag  63 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 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. Medlemsstaterna ska vidta 

åtgärder för att säkerställa att 

förfarandena för urvalet av aktörer inom 

avfallshantering, som utförs av lokala 

myndigheter och organisationer som 

tillämpar utökat producentansvar för en 

tillverkare av produkter som släpper ut 

varor på unionsmarknaden, innefattar 

sociala klausuler för att stödja de sociala 

företagens roll.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 13 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 22 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. ”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. 

1. ”Medlemsstaterna ska säkerställa 

separat insamling av biologiskt avfall 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. 

Or. en 
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Ändringsförslag  65 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 22 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen får utarbeta 

riktlinjer för tolkningen av definitionerna 

av återvinning och bortskaffande. 

1. Kommissionen får utarbeta 

riktlinjer för tolkningen av definitionerna 

av förebyggande, återanvändning, 

återvinning och bortskaffande av avfall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

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 

Or. en 

Motivering 

Att kombinera målen om materialåtervinning och förberedelse för återanvändning går stick i 

stäv med EU:s avfallshierarki, eftersom det sätter dem på samma nivå och är därmed ologiskt 

ur politisk synvinkel. Dessa är två områden som definitionsmässigt helt och hållet skiljer sig 

åt. Att ha olika mål för materialåtervinning av kommunalt avfall hjälper till att minska risken 

för stora viktrelaterade skillnader och överskuggningseffekter vid sammanslagning av data, 

och är det bästa tillvägagångssättet för att fastställa mål för högkvalitativ 

materialåtervinning och förebyggande genom återanvändning. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – stycke 1 
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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: 

Or. en 

Motivering 

Att kombinera målen om materialåtervinning och förberedelse för återanvändning går stick i 

stäv med EU:s avfallshierarki, eftersom det sätter dem på samma nivå och är därmed ologiskt 

ur politisk synvinkel. Dessa är två områden som definitionsmässigt helt och hållet skiljer sig 

åt. Att ha olika mål för materialåtervinning av kommunalt avfall hjälper till att minska risken 

för stora viktrelaterade skillnader och överskuggningseffekter vid sammanslagning av data, 

och är det bästa tillvägagångssättet för att fastställa mål för högkvalitativ 

materialåtervinning och förebyggande genom återanvändning. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till direktiv 

Bilaga VI – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  70 

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 

Or. en 

 

 


