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KORTFATTAD MOTIVERING 

Den 2 december 2015 antog Europeiska kommissionen ett nytt paket om den cirkulära 

ekonomin, som innehåller en handlingsplan för den cirkulära ekonomin och 

fyra lagstiftningsförslag om avfall. Syftet med det här lagstiftningsförslaget är att fastställa 

mål för avfallsminskning, däribland mål för deponering, återanvändning och 

materialåtervinning, vilka ska uppfyllas senast 2030. I det föreslås också en ambitiös och 

trovärdig långsiktig riktning för avfallshanteringen och materialåtervinningen.  

 

Även om ITRE-utskottet beslutade att dela upp paketet i fyra separata ärenden, är dessa nära 

kopplade till varandra. Många av ändringarna rörande statistik om och definitioner av avfall 

presenteras i ramdirektivet om avfall, medan de mål och skyldigheter som grundar sig på 

dessa definitioner eller denna statistik presenteras i de tre andra direktiven. Därför är det 

viktigt att se till att ärendena är samstämda.  

 

Föredraganden av yttrandet välkomnar kommissionens reviderade förslag, eftersom det 

representerar ett bredare, mer övergripande och mer realistiskt tillvägagångssätt. Tillförlitlig 

rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är en förutsättning för att säkerställa 

lika villkor mellan medlemsstaterna och för en effektiv avfallshantering i EU. Ytterligare 

förbättringar på detta område behövs onekligen. De mål som kommissionen föreslår måste 

vara ambitiösa men samtidigt realistiska och uppnåeliga för alla medlemsstater, annars 

riskerar EU en fragmentering av den inre marknaden och en icke-inkluderande och därmed 

ojämn utveckling på detta område.  En långsiktig vision med tillräckligt ambitiösa mål är rätt 

väg framåt. Föredraganden är fortfarande tveksam till den metod som används för att 

fastställa mål oavsett hur lämpliga målen är. Dessutom kommer man efter insamlingen av 

tillförlitliga och jämförbara uppgifter att behöva se över målen och ambitionerna på lämplig 

nivå. Föredraganden beklagar också att hela förslaget saknar fokus på utbildning och 

information som skulle kunna utgöra själva kärnan av omvandlingen.  

 

Målet med ändringsdirektiven om deponering av avfall är att förbättra avfallshanteringen i EU 

genom att införa deponeringsbegränsningar som ska uppfyllas senast 2030 och begränsningar 

av separat insamlat avfall, inklusive bioavfall. Förslaget bör uppmuntra till mer sortering och 

materialåtervinning av avfall i enlighet med avfallshierarkin (se ramdirektivet om avfall). 

Föredraganden välkomnar förslaget och förespråkar att definitioner och korrekt statistik ska 

utgöra hörnstenen av hela avfallslagstiftningen, eftersom de är oumbärliga för att mäta hur väl 

målen i avfallslagstiftningen och den cirkulära ekonomin uppnås.  

 

Föredraganden vill betona vikten av utbyte av information och bästa praxis inte bara på 

EU-nivå, utan även mellan olika näringsgrenar, däribland avfallsindustrin och den finansiella 

sektorn. Man skulle kunna uppnå detta genom att inrätta kommunikationsplattformar som 

skulle kunna hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre 

överblick över tillgänglig kapacitet samt stödja industriell symbios, vilket kan bidra avsevärt 

till övergången till en mer cirkulär ekonomi. Föredraganden anser även att de finansiella 

medel som kommissionen anslagit för övergången också kan användas till forskningsprojekt 

för behandling av avfall, särskilt farligt avfall.  

 

Föredraganden välkomnar förslaget om att förenkla medlemsstaternas 

rapporteringsskyldighet, även om vissa delar som kommissionen föreslår inte är tillräckligt 
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otvetydiga. Kommissionen föreslår även ett system för rapportering vart tredje år, men frågan 

är hur dessa tidsfrister kommer att följas i praktiken och när efter direktivets införlivande som 

rapporteringsprocessen kommer att börja för att det ska finnas tillräckligt med tid för att 

reflektera och vid behov vidta ytterligare åtgärder.  

 

Föredraganden stöder begränsningarna av deponering av bioavfall men anser att det bör vara 

obligatoriskt med separat insamling av bioavfall och att detta bör understrykas ytterligare i 

ramdirektivet om avfall. Föredraganden kommer därför att lägga fram ytterligare 

ändringsförslag om obligatorisk separat insamling av bioavfall i ramdirektivet om avfall för 

att göra en tydlig koppling mellan de båda ärendena.  

 

Det finns stora skillnader i den absoluta mängd avfall som produceras i de enskilda 

medlemsstaterna. Den beräkningsmetod för deponeringsmål som kommissionen föreslår 

(i procent) återspeglar inte dessa skillnader tillräckligt väl. Föredraganden anser att 

kommissionen också bör överväga ytterligare ett mål som bygger på den totala mängd avfall 

som kan deponeras, uträknat per kilo per person och år. Detta skulle underlätta jämförelser 

mellan medlemsstaterna och skulle möjliggöra en bättre bedömning av förebyggandet av 

avfall, som är den högsta nivån i avfallshierarkin. På så vis skulle man även bidra till att 

minska den totala mängden genererat avfall varje år. 

 

Föredraganden vill understryka behovet av ett korrekt genomförande och verkställande av den 

befintliga avfallslagstiftningen. Alla ytterligare åtgärder som kommissionen vidtar bör ta 

hänsyn till de åtaganden som fastställs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. 

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 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Biologiskt nedbrytbart kommunalt 

avfall står för en stor del av det kommunala 

avfallet. Deponering av obehandlat 

biologiskt nedbrytbart avfall medför 

betydande negativa miljöeffekter som 

växthusgasutsläpp och förorening av 

ytvatten, grundvatten, mark och luft. I 

direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål 

för minskad deponering av biologiskt 

nedbrytbart avfall, men det bör införas 

ytterligare begränsningar för deponering av 

biologiskt nedbrytbart avfall genom att 

förbjuda deponering av biologiskt 

(6) Biologiskt nedbrytbart kommunalt 

avfall står för en stor del av det kommunala 

avfallet. Deponering av obehandlat 

biologiskt nedbrytbart avfall medför 

betydande negativa miljöeffekter som 

växthusgasutsläpp och förorening av 

ytvatten, grundvatten, mark och luft. I 

direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål 

för minskad deponering av biologiskt 

nedbrytbart avfall, men det bör införas 

ytterligare begränsningar för deponering av 

biologiskt nedbrytbart avfall genom att 

förbjuda deponering av biologiskt 
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nedbrytbart avfall som samlats in separat i 

enlighet med artikel 22 i direktiv 

2008/98/EG. 

nedbrytbart avfall, som bör samlas in 

separat i enlighet med artikel 22 i 

direktiv 2008/98/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Det är nödvändigt att successivt 

minska deponeringen för att förhindra 

negativa effekter på människors hälsa och 

miljön och för att säkerställa att 

ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial 

successivt och effektivt återvinns genom 

god avfallshantering och i linje med 

avfallshierarkin. Denna minskning bör 

undvika att det byggs upp en alltför stor 

kapacitet inom anläggningar för 

behandling av restavfall, till exempel 

genom energiåtervinning eller lågkvalitativ 

mekanisk-biologisk behandling av 

obehandlat kommunalt avfall, eftersom 

detta skulle kunna försvåra uppnåendet av 

unionens långsiktiga mål för förberedelse 

för återanvändning och materialåtervinning 

av kommunalt avfall som föreskrivs i 

artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt 

som medlemsstaterna bör vidta alla 

åtgärder som krävs för att se till att endast 

behandlat avfall deponeras, bör 

efterlevnaden av denna skyldighet inte 

heller skapa överkapacitet för behandling 

av kommunalt restavfall. Detta även för att 

förhindra negativ påverkan på människors 

hälsa och miljön. I syfte att säkerställa 

samstämmighet mellan målen i artikel 11 i 

direktiv 2008/98/EG och de mål för 

minskning av deponering som fastställs i 

artikel 5 i det här direktivet, och för att 

säkerställa en samordnad planering av de 

infrastrukturer och investeringar som krävs 

för att uppfylla dessa mål, bör de 

(8) Det är nödvändigt att successivt 

minska deponeringen för att förhindra 

negativa effekter på människors hälsa och 

miljön och för att säkerställa att 

ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial 

successivt och effektivt återvinns genom 

god avfallshantering och i linje med 

avfallshierarkin som föreskrivs i 

direktiv 2008/98/EG. En sådan successiv 

minskning av deponeringen kommer att 

medföra en stor förändring av 

avfallshanteringen i många 

medlemsstater. Med förbättrad statistik 

om insamling och behandling av avfall 

bör det gå att undvika att det byggs upp en 

alltför stor kapacitet inom anläggningar för 

behandling av restavfall, till exempel 

genom energiåtervinning eller lågkvalitativ 

mekanisk-biologisk behandling av 

obehandlat kommunalt avfall, eftersom 

detta skulle kunna försvåra uppnåendet av 

unionens långsiktiga mål för förberedelse 

för återanvändning och materialåtervinning 

av kommunalt avfall som föreskrivs i 

artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt 

som medlemsstaterna bör vidta alla 

åtgärder som krävs för att se till att endast 

behandlat avfall deponeras, bör 

efterlevnaden av denna skyldighet inte 

heller skapa överkapacitet för behandling 

av kommunalt restavfall. Detta även för att 

förhindra negativ påverkan på människors 

hälsa och miljön. Det kommer också att 

hjälpa till att uppnå sorterat material av 
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medlemsstater som kan få ytterligare tid 

för att uppnå målen för materialåtervinning 

av kommunalt avfall också ges ytterligare 

tid för att uppnå det mål för 2030 om 

minskning av deponering som fastställs i 

det här direktivet. 

hög kvalitet I syfte att säkerställa 

samstämmighet mellan målen i artikel 11 i 

direktiv 2008/98/EG och de mål för 

minskning av deponering som fastställs i 

artikel 5 i det här direktivet, och för att 

säkerställa en samordnad planering av de 

infrastrukturer och investeringar som krävs 

för att uppfylla dessa mål, bör de 

medlemsstater som kan få ytterligare tid 

för att uppnå målen för materialåtervinning 

av kommunalt avfall också ges ytterligare 

tid för att uppnå det mål för 2030 om 

minskning av deponering som fastställs i 

det här direktivet. Planeringen av 

transporten av avfall inom unionen 

behöver också samordnas, så att avfallet 

behandlas så kostnadseffektivt och 

hållbart som möjligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Kommissionen bör också överväga 

om det är lämpligt att införa ett mål för 

den totala mängd avfall som kan 

deponeras, uträknat per kilo per person 

och år. Ett sådant mål skulle underlätta 

jämförelser mellan medlemsstaterna och 

skulle möjliggöra en bättre bedömning av 

förebyggandet av avfall, som är den 

högsta nivån i avfallshierarkin. På så vis 

skulle man även bidra till att minska den 

totala mängden genererat avfall varje år. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 8b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8b) För att hjälpa till att uppnå målen 

i direktiv 1999/31/EG bör kommissionen 

främja samordningen och utbytet av 

information och bästa praxis mellan 

medlemsstaterna och mellan olika 

näringsgrenar, däribland avfallsindustrin 

och den finansiella sektorn. Man skulle 

kunna uppnå detta genom att inrätta 

kommunikationsplattformar som skulle 

kunna hjälpa till att öka medvetenheten 

om nya industriella lösningar och ge en 

bättre överblick över tillgänglig kapacitet 

och skulle bidra till att skapa kopplingar 

mellan avfallsindustrin och den 

finansiella sektorn och till att stödja 

industriell symbios. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 8c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8c) Det är viktigt att säkerställa att den 

befintliga avfallslagstiftningen genomförs 

och verkställs korrekt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaternas rapportering av 

statistiska uppgifter är av avgörande 

betydelse för att kommissionen ska kunna 

bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i 

medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, 

tillförlitlighet och jämförbarhet bör 

förbättras genom att man inrättar en 

gemensam kontaktpunkt för samtliga 

avfallsuppgifter, tar bort obsoleta 

rapporteringskrav, riktmärker de nationella 

rapporteringsmetoderna och inför en 

kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig 

rapportering av statistiska uppgifter om 

avfallshantering är av största vikt för ett 

effektivt genomförande och för att 

garantera uppgifters jämförbarhet mellan 

medlemsstater. När medlemsstaterna 

utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 

1999/31/EG har uppnåtts bör de åläggas att 

använda de senaste metoder som tagits 

fram av kommissionen och 

medlemsstaternas nationella 

statistikkontor. 

(11) Medlemsstaternas rapportering av 

statistiska uppgifter är av avgörande 

betydelse för att kommissionen ska kunna 

bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i 

medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, 

tillförlitlighet och jämförbarhet bör 

förbättras genom att man inrättar en 

gemensam kontaktpunkt för samtliga 

avfallsuppgifter, lämpligtvis Eurostat, och 

genom att man tar bort obsoleta 

rapporteringskrav, riktmärker de nationella 

rapporteringsmetoderna och inför en 

kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig 

rapportering av statistiska uppgifter om 

avfallshantering är av största vikt för ett 

effektivt genomförande och för att 

garantera uppgifters jämförbarhet mellan 

medlemsstater. När medlemsstaterna 

utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 

1999/31/EG har uppnåtts bör de åläggas att 

använda de senaste metoder som tagits 

fram av kommissionen och 

medlemsstaternas nationella 

statistikkontor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Deponering av farligt avfall som 

samlas in tillsammans med kommunalt 

avfall kan utgöra en risk för människors 

hälsa och miljön. Forskningsprogram om 

behandling av farligt avfall skulle hjälpa 

till att minska sådan deponering. EU-

medel som anslås till stöd för övergången 

till en cirkulär ekonomi skulle därför 

kunna användas till sådana program. 



 

PA\1093747SV.doc 9/12 PE582.213v01-00 

 SV 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Detta direktiv har antagits med 

beaktande av de åtaganden som fastslås i 

det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016, och det 

bör genomföras och tillämpas i enlighet 

med riktlinjerna i det avtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led c 

Direktiv 1999/31/EG 

Artikel 5 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Senast den 31 december 2024 ska 

kommissionen undersöka målet i punkt 5 i 

syfte att sänka det och införa begränsningar 

för deponering av icke-farligt avfall som 

inte är kommunalt avfall. Kommissionen 

ska sända en rapport, som vid behov åtföljs 

av ett förslag, till Europaparlamentet och 

rådet. 

7. Senast den 31 december 2024 ska 

kommissionen undersöka målet i punkt 5 i 

syfte att sänka det och införa begränsningar 

för deponering av icke-farligt avfall som 

inte är kommunalt avfall. Kommissionen 

ska också överväga om det är lämpligt att 

införa ett mål för den totala mängd avfall 

som kan deponeras, uträknat per kilo per 

person och år. Kommissionen ska sända 

en rapport, som vid behov åtföljs av ett 

förslag, till Europaparlamentet och rådet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 5a (nytt) 

Direktiv 1999/31/EG 

Artikel 14a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 14a 

 Instrument för att främja en övergång till 

en mer cirkulär ekonomi 

 1. För att bidra till målen i detta direktiv 

ska medlemsstaterna använda de 

instrument eller åtgärder som anges i 

bilaga IIIa. 

 2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 

rapportera om de särskilda instrument 

eller åtgärder som införts i enlighet med 

punkt 1 senast den ... [arton månader 

efter detta direktivs ikraftträdande] och 

vart femte år efter den dagen.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 10a (nytt) 

Direktiv 1999/31/EG  

Bilaga IIIa (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a)  Texten i bilagan till detta direktiv 

ska införas som bilaga IIIa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Bilaga (ny) 
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Direktiv 1999/31/EG  

Bilaga IIIa (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 BILAGA 

 Följande bilaga ska läggas till som bilaga 

IIIa: 

 ”Bilaga IIIa 

 Instrument för att främja en övergång till 

en mer cirkulär ekonomi 

 1. Ekonomiska instrument: 

 1.1 En gradvis höjning av 

deponiskatterna och/eller 

deponiavgifterna för alla kategorier av 

avfall (kommunalt, inert, övrigt). 

 1.2 Införande eller höjning av 

förbränningsskatterna och/eller 

förbränningsavgifterna eller särskilda 

förbud mot förbränning av avfall som kan 

materialåtervinnas. 

 1.3 En gradvis utvidgning till 

medlemsstaternas hela territorium av 

system med mängdbaserade avfallstaxor, 

för att ge dem som producerar kommunalt 

avfall incitament att minska, återanvända 

och återvinna sitt avfall. 

 1.4 Åtgärder för att förbättra 

kostnadseffektiviteten i befintliga och 

framtida system för producentansvar.  

 1.5 Utvidgning av tillämpningsområdet 

för systemen för producentansvar till nya 

avfallsflöden. 

 1.6 Ekonomiska incitament för de lokala 

myndigheterna att främja förebyggande 

åtgärder samt att utveckla och intensifiera 

system för separat insamling. 

 1.7 Åtgärder för att främja utvecklingen 

av återanvändningssektorn. 

 1.8 Åtgärder för att motverka skadliga 

subventioner som inte är förenliga med 

avfallshierarkin. 

 2. Ytterligare åtgärder: 
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 2.1 Tekniska och skattemässiga åtgärder 

för att stödja utvecklingen av marknader 

för återanvända produkter och återvunna 

(inklusive komposterade) material, samt 

för att förbättra kvaliteten på återvunna 

material. 

 2.2 Åtgärder för att öka allmänhetens 

medvetenhet om god avfallshantering och 

minskning av mängden skräp, bl.a. 

särskilda kampanjer för att minska 

mängden avfall vid källan och säkerställa 

ett stort deltagande i systemen för separat 

insamling. 

 2.3 Åtgärder för att säkra samordningen, 

bland annat digitalt, mellan alla behöriga 

myndigheter som är involverade i 

avfallshantering samt deltagande av 

andra viktiga intressenter. 

 2.4 Användning av de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna för att 

finansiera utvecklingen av den 

infrastruktur för avfallshantering som 

behövs för att nå de uppsatta målen. 

 2.5 Inrättande av 

kommunikationsplattformar för att främja 

utbytet av bästa praxis mellan 

näringsgrenar och även medlemsstater. 

 2.6 Alla relevanta alternativa eller 

kompletterande åtgärder för att uppnå 

samma syfte.” 

Or. en 

 


