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KORT BEGRUNDELSE 

Den 2. december 2015 vedtog Europa-Kommissionen en ny pakke om cirkulær økonomi, der 

omfatter en handlingsplan for den cirkulære økonomi og fire lovgivningsforslag om affald. 

Formålet med disse lovgivningsforslag er at opstille mål for affaldsreduktion, herunder mål 

for deponering, genbrug og genanvendelse, der skal nås inden 2030. Med forslagene 

fastlægges også en ambitiøs og troværdig langsigtet fremgangsmåde for affaldshåndtering og 

genanvendelsesaktiviteter.  

 

Selv om ITRE-Udvalget besluttede at dele pakken i fire separate sager, er disse sager 

indbyrdes tæt forbundne. Mange af ændringerne vedrørende statistik og definitioner af affald 

fremsættes inden for affaldsrammedirektivet, mens mål og forpligtelser på grundlag af disse 

definitioner eller statistikker fremsættes i forbindelse med de andre tre direktiver. Det er 

således nødvendigt at sikre sammenhæng mellem alle sagerne.  

 

Ordføreren for udtalelsen hilser Europa-Kommissionens reviderede forslag velkommen, da 

det repræsenterer en bredere, mere helhedsorienteret og også mere realistisk tilgang. Pålidelig 

rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er afgørende for at sikre lige vilkår for 

medlemsstaterne og for en effektiv affaldshåndtering i EU. Der er utvivlsomt behov for 

yderligere forbedringer på dette område. De mål, som Europa-Kommissionen foreslår, skal 

være ambitiøse, men også realistiske og mulige at nå for alle medlemsstaterne, da EU ellers 

risikerer, at der opstår en fragmentering af det indre marked og en ikkeinklusiv og dermed 

ujævn udvikling på dette område. En korrekt fremgangsmåde indebærer en langsigtet vision 

med tilstrækkeligt ambitiøse mål. Ordføreren har dog stadig sine tvivl med hensyn til den 

metode, der er anvendt til fastlæggelse af målene, hvor hensigtsmæssige de end måtte være. 

Efter indsamling af pålidelige og sammenlignelige data vil det desuden være nødvendigt at 

gennemgå målene og ambitionerne igen på et passende niveau. Ordføreren beklager også, at 

der i hele forslaget mangler fokus på uddannelse og information, som bør indtage en særdeles 

central placering i omstillingen.  

 

Formålet med ændringsdirektivet om deponering af affald er at forbedre affaldshåndteringen i 

EU ved at indføre mål for begrænsning af deponering, der skal nås inden 2030 og yderligere 

mål for begrænsning af særskilt indsamlet affald, herunder bioaffald. Dette forslag bør 

tilskynde til yderligere sortering og genanvendelse af affald i overensstemmelse med 

affaldshierarkiet (se affaldsrammedirektivet). Ordføreren hilser forslaget velkommen og slår 

til lyd for, at definitionerne og nøjagtige statistikker skal udgøre hjørnestenene i hele 

affaldslovgivningen, og at de er uundgåelige, når fremskridtene med at nå målene i 

affaldslovgivningen og for den cirkulære økonomi skal måles.  

 

Ordføreren vil gerne understrege betydningen af, at oplysninger og bedste praksis ikke blot 

udveksles på EU-niveau, men også på tværs af forskellige sektorer af økonomien, herunder 

affaldsindustrien og finanssektoren. Dette kan opnås ved, at der indføres 

kommunikationsplatforme, som kan hjælpe med at øge bevidstheden om nye 

industriløsninger og give mulighed for et bedre overblik over tilgængelig kapacitet samt støtte 

industriel symbiose, hvilket kan bidrage væsentligt til omstillingen til en mere cirkulær 

økonomi. Ordføreren mener også, at de finansielle midler, som Kommissionen har afsat til 

omstillingen, kan bruges til forskningsprojekter vedrørende affaldsbehandling, navnlig for så 

vidt angår farligt affald.  
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Ordføreren ser med tilfredshed på forslaget om at forenkle indberetningsforpligtelsen for 

medlemsstaterne, selv om nogle dele af Kommissionens forslag ikke kan fortolkes entydigt. 

Kommissionen foreslår også et system med indberetning hvert tredje år, men spørgsmålet er, 

hvordan disse frister vil blive overholdt i praksis, og hvornår indberetningsprocessen skal 

påbegyndes efter gennemførelsen af dette direktiv for at give tilstrækkelig tid til overvejelser 

og eventuelle yderligere foranstaltninger.  

 

Ordføreren støtter begrænsninger for deponering af bioaffald, men han mener, at det bør være 

obligatorisk at indsamle bioaffald særskilt, og at behovet for obligatorisk særskilt indsamling 

af bioaffald bør fremhæves yderligere i affaldsrammedirektivet. Ordføreren vil derfor 

fremsætte yderligere ændringsforslag vedrørende obligatorisk særskilt indsamling af bioaffald 

i affaldsrammedirektivet for at skabe en klar forbindelse mellem de to sager.  

 

Der er store forskelle på den absolutte mængde af affald, der produceres i de enkelte 

medlemsstater. Den beregningsmetode for deponeringsmålene, som Kommissionen har 

foreslået (i procenter), afspejler ikke i tilstrækkelig grad disse forskelle. Ordføreren mener, at 

Kommissionen også bør vurdere et yderligere mål baseret på den samlede mængde affald, der 

kan deponeres, beregnet i antal kilogram pr. person pr. år. Det ville gøre det lettere at foretage 

sammenligninger mellem medlemsstaterne og give mulighed for en bedre vurdering af 

affaldsforebyggelse, som befinder sig på det højeste niveau i affaldshierarkiet. Det ville derfor 

også bidrage til at nedbringe den samlede mængde affald, der produceres hvert år. 

 

Ordføreren ønsker at fremhæve behovet for, at den eksisterende affaldslovgivning 

gennemføres og håndhæves korrekt. Ethvert yderligere tiltag fra Kommissionens side bør tage 

hensyn til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. 

 

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 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Bionedbrydeligt kommunalt affald 

udgør en stor andel af det kommunale 

affald. Deponering af ubehandlet, 

bionedbrydeligt affald forårsager 

betydelige skadevirkninger i form af 

drivhusgasemissioner og forurening af 

overfladevand, grundvand, jord og luft. 

Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede 

(6) Bionedbrydeligt kommunalt affald 

udgør en stor andel af det kommunale 

affald. Deponering af ubehandlet, 

bionedbrydeligt affald forårsager 

betydelige skadevirkninger i form af 

drivhusgasemissioner og forurening af 

overfladevand, grundvand, jord og luft. 

Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede 
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mål for omdirigering af bionedbrydeligt 

affald, men der bør indføres yderligere 

restriktioner for deponering af 

bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at 

deponere bionedbrydeligt affald, som er 

indsamlet særskilt i overensstemmelse med 

artikel i 22 direktiv 2008/98/EF. 

mål for omdirigering af bionedbrydeligt 

affald, men der bør indføres yderligere 

restriktioner for deponering af 

bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at 

deponere bionedbrydeligt affald, som bør 

indsamles særskilt i overensstemmelse 

med artikel 22 i direktiv 2008/98/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) En gradvis reduktion af deponering 

er nødvendig for at forebygge 

skadevirkninger for menneskers sundhed 

og miljøet og for at sikre, at økonomisk 

værdifulde affaldsmaterialer gradvist og 

effektivt kan nyttiggøres gennem god 

affaldshåndtering og i overensstemmelse 

med affaldshierarkiet. Med denne 

reduktion bør det undgås, at faciliteter til 

håndtering af restaffald udvikler 

overkapacitet, f.eks. via energiudnyttelse 

eller simpel mekanisk-biologisk 

behandling af ubehandlet kommunalt 

affald, da dette vil undergrave opfyldelsen 

af Unionens langsigtede mål for 

forberedelse med henblik på genbrug og 

genanvendelse af kommunalt affald som 

fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. 

For at undgå skadevirkninger for 

menneskers sundhed og miljøet bør 

medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe 

alle nødvendige foranstaltninger for at 

sikre, at kun affald, der har været 

underkastet behandling, deponeres, men 

uden at overholdelsen af en sådan 

forpligtelse fører til, at der skabes 

overkapacitet til håndtering af restaffald fra 

kommunalt affald. For at sikre 

sammenhæng mellem de mål, der er fastsat 

i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, og de 

(8) En gradvis reduktion af deponering 

er nødvendig for at forebygge 

skadevirkninger for menneskers sundhed 

og miljøet og for at sikre, at økonomisk 

værdifulde affaldsmaterialer gradvist og 

effektivt kan nyttiggøres gennem god 

affaldshåndtering og i overensstemmelse 

med affaldshierarkiet som fastsat i direktiv 

2008/98/EF. Denne gradvise reduktion af 

deponering kommer i høj grad til at 

ændre affaldshåndteringen i mange 

medlemsstater. Med bedre statistikker 

over affaldsindsamling og -behandling 
bør det kunne undgås, at faciliteter til 

håndtering af restaffald udvikler 

overkapacitet, f.eks. via energiudnyttelse 

eller simpel mekanisk-biologisk 

behandling af ubehandlet kommunalt 

affald, da dette vil undergrave opfyldelsen 

af Unionens langsigtede mål for 

forberedelse med henblik på genbrug og 

genanvendelse af kommunalt affald som 

fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. 

For at undgå skadevirkninger for 

menneskers sundhed og miljøet bør 

medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe 

alle nødvendige foranstaltninger for at 

sikre, at kun affald, der har været 

underkastet behandling, deponeres, men 

uden at overholdelsen af en sådan 
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reduktionsmål for deponering, der er 

defineret i artikel 5 i nærværende direktiv, 

og sikre en koordineret planlægning af den 

infrastruktur og de investeringer, der er 

nødvendig for at opfylde disse mål, bør de 

medlemsstater, der kan indrømmes mere 

tid til at nå målene for genanvendelse af 

kommunalt affald, også gives mere tid til at 

nå reduktionsmålet for deponering for 2030 

som fastsat i nærværende direktiv. 

forpligtelse fører til, at der skabes 

overkapacitet til håndtering af restaffald fra 

kommunalt affald. Overholdelsen af en 

sådan forpligtelse vil bidrage til, at der 

opnås sorteret materiale af høj kvalitet. 
For at sikre sammenhæng mellem de mål, 

der er fastsat i artikel 11 i direktiv 

2008/98/EF, og de reduktionsmål for 

deponering, der er defineret i artikel 5 i 

nærværende direktiv, og sikre en 

koordineret planlægning af den 

infrastruktur og de investeringer, der er 

nødvendig for at opfylde disse mål, bør de 

medlemsstater, der kan indrømmes mere 

tid til at nå målene for genanvendelse af 

kommunalt affald, også gives mere tid til at 

nå reduktionsmålet for deponering for 2030 

som fastsat i nærværende direktiv. Det er 

også nødvendigt at sikre, at 

planlægningen af overførsel af affald 

inden for EU er koordineret, således at 

affaldet behandles på den mest 

omkostningseffektive og bæredygtige 

måde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Kommissionen bør vurdere 

hensigtsmæssigheden af at indføre et mål 

for den samlede mængde affald, der kan 

deponeres, beregnet i antal kilogram pr. 

person pr. år. Et sådant mål ville gøre det 

lettere at foretage sammenligninger 

mellem medlemsstaterne og give mulighed 

for en bedre vurdering af 

affaldsforebyggelse, som befinder sig på 

det højeste niveau i affaldshierarkiet. Det 

ville derfor også bidrage til at nedbringe 

den samlede mængde affald, der 

produceres hvert år. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8b) Med henblik på at bidrage til 

opfyldelsen af målene i direktiv 

1999/31/EF bør Kommissionen fremme 

koordineringen og udvekslingen af 

oplysninger og bedste praksis både 

mellem medlemsstaterne og mellem 

forskellige sektorer af økonomien, 

herunder affaldsindustrien og 

finanssektoren. Dette kan opnås ved, at 

der indføres kommunikationsplatforme, 

som kan hjælpe med at øge bevidstheden 

om nye industriløsninger og give 

mulighed for et bedre overblik over 

tilgængelig kapacitet, og som kan bidrage 

til at forbinde affaldsindustrien og 

finanssektoren og til at støtte en industriel 

symbiose. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8c) Det er afgørende at sikre, at den 

eksisterende affaldslovgivning 

gennemføres og håndhæves korrekt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) 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. 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 

1999/31/EF at anvende den seneste 

metode, der er udarbejdet af 

Kommissionen og medlemsstaternes 

nationale statistiske kontorer. 

(11) 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, som bør være 

Eurostat, og ved at ophæve forældede 

rapporteringskrav, gennemføre 

benchmarking af nationale 

rapporteringsmetoder og indføre en rapport 

om validering af datakvaliteten. 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 

1999/31/EF at anvende den seneste 

metode, der er udarbejdet af 

Kommissionen og medlemsstaternes 

nationale statistiske kontorer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Deponering af farligt affald, som 

er indsamlet sammen med kommunalt 

affald, kan udgøre en risiko for 

menneskers sundhed og miljøet. 

Forskningsprogrammer vedrørende 
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behandling af farligt affald ville bidrage 

til at reducere en sådan deponering. EU-

midler, som afsættes til støtte for 

omstillingen til den cirkulære økonomi, 

kunne derfor anvendes til sådanne 

programmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Dette direktiv er vedtaget under 

hensyntagen til forpligtelserne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016 og bør 

gennemføres og anvendes i henhold til 

vejledningen i samme aftale. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c 

Direktiv 1999/31/EF 

Artikel 5 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen undersøger senest 

den 31. december 2024 målet, der er fastsat 

i stk. 5, med henblik på at skærpe det og 

indføre begrænsninger for deponering af 

andet ikke-farligt affald end kommunalt 

affald. Med henblik herpå sendes 

Kommissionens rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget 

af et forslag. 

7. Kommissionen undersøger senest 

den 31. december 2024 målet, der er fastsat 

i stk. 5, med henblik på at skærpe det og 

indføre begrænsninger for deponering af 

andet ikke-farligt affald end kommunalt 

affald. Kommissionen vurderer også, 

hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre 

et mål for den samlede mængde affald, 

der kan deponeres, beregnet i antal 

kilogram pr. person pr. år. Med henblik 

herpå sendes Kommissionens rapport til 
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Europa-Parlamentet og Rådet i givet fald 

ledsaget af et forslag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Direktiv 1999/31/EF 

 Artikel 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 14a 

 Instrumenter til fremme af en omstilling 

til en mere cirkulær økonomi. 

 1. Med henblik på at bidrage til at nå 

målene i dette direktiv anvender 

medlemsstaterne de i bilag IIIa 

omhandlede instrumenter eller 

foranstaltninger. 

 2. Medlemsstaterne meddeler 

Kommissionen de specifikke instrumenter 

eller foranstaltninger, der er indført i 

henhold til stk. 1, senest den ... [indsæt 

dato 18 måneder efter dette direktivs 

ikrafttrædelse] og hvert femte år efter 

denne dato." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt) 

Direktiv 1999/31/EF  

Bilag IIIa (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10a)  Som bilag IIIa indsættes bilaget 
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til dette direktiv. 

Or. en 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Bilag (nyt) 

Direktiv 1999/31/EF  

Bilag III a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 BILAG 

 Følgende indsættes som bilag IIIa: 

 "Bilag IIIa 

 Instrumenter til fremme af en omstilling 

til en mere cirkulær økonomi. 

 1. Økonomiske instrumenter: 

 1.1 en gradvis forhøjelse af 

deponeringsafgifter og/eller gebyrer for 

alle kategorier af affald (kommunalt 

affald, inert affald, andre former) 

 1.2 indførelse eller forhøjelse af 

forbrændingsafgifter og/eller gebyrer eller 

særskilt forbud mod forbrænding af 

genanvendeligt affald 

 1.3 en gradvis udvidelse til hele 

medlemsstatens område af systemer med 

volumen- eller vægtbaserede afgifter (pay-

as-you-throw) for at give producenter af 

kommunalt affald incitamenter til at 

reducere, genbruge og genanvende deres 

affald 

 1.4 foranstaltninger til at forbedre 

omkostningseffektiviteten af bestående og 

kommende producentansvarsordninger 

 1.5 udvidelse af anvendelsesområdet for 

producentansvarsordninger til nye 

affaldsstrømme 

 1.6 økonomiske incitamenter for de lokale 

myndigheder til at fremme forebyggelse 

og udvikle og intensivere systemer for 

særskilt indsamling 
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 1.7 foranstaltninger til at støtte 

udviklingen af genbrugssektoren 

 1.8 foranstaltninger til at afskaffe 

skadelige former for støtte, som ikke er i 

overensstemmelse med affaldshierarkiet. 

 2. Yderligere foranstaltninger: 

 2.1 tekniske og skattemæssige 

foranstaltninger til at støtte udviklingen af 

markeder for genbrugte produkter og 

genanvendte (herunder komposterede) 

materialer samt til at forbedre kvaliteten 

af genvundne materialer 

 2.2 foranstaltninger til at øge den 

offentlige bevidsthed om god 

affaldshåndtering og nedbringelse af 

affaldsmængden, bl.a. ad hoc-kampagner 

for at mindske affaldsmængden ved 

kilden og en stor deltagelse i ordninger 

for særskilt indsamling 

 2.3 foranstaltninger til at sikre en 

passende koordinering, herunder ved 

hjælp af digitale midler, mellem alle 

kompetente offentlige myndigheder, som 

er involveret i affaldshåndtering, og 

inddragelse af andre vigtige interessenter 

 2.4 anvendelse af de europæiske struktur- 

og investeringsfonde for at finansiere 

udviklingen af den 

affaldshåndteringsstruktur, der er 

nødvendig for at nå de relevante mål 

 2.5 oprettelse af 

kommunikationsplatforme for at fremme 

udvekslingen af bedste praksis mellem 

industrier og også medlemsstaterne 

 2.6 alle relevante alternative eller 

supplerende foranstaltninger, der sigter 

mod at opfylde samme formål." 

Or. en 
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