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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2018 om forslag til 
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(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2015)0595),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0382/2015),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
franske Senat og Det Østrigske Forbundsråd, om, at udkastet til lovgivningsmæssig 
retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse af 27. april 20161 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,

– under henvisning til udtalelse af 15. juni 20162 fra Regionsudvalget,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. 
februar 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 
294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
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og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0034/2017),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling1;

2. tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 14. marts 2017 (Vedtagne 
tekster, P8_TA(2017)0070).



P8_TC1-COD(2015)0275

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2018 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om 
ændring af direktiv 2008/98/EF om affald 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2018/851.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM EN POLITIKRAMME FOR DEN 
CIRKULÆRE ØKONOMI

Kommissionen er fast besluttet på at sikre fuld gennemførelse af EU’s handlingsplan for den 
cirkulære økonomi1. For at følge fremskridtene hen mod den cirkulære økonomi har 
Kommissionen vedtaget en overvågningsramme2, der er baseret på de eksisterende 
resultattavler for hhv. ressourceeffektivitet og råstoffer. Kommissionen gør også opmærksom 
på sit igangværende arbejde med en fodaftryksindikator for produkter og organisationer.

De foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af EU’s handlingsplan for den cirkulære 
økonomi, bidrager også til opfyldelsen af Unionens målsætninger for bæredygtigt forbrug og 
bæredygtig produktion i forbindelse med mål nr. 12 for bæredygtig udvikling. Det gør sig for 
eksempel gældende for strategien for plast3 og forslaget om den lovbestemte garanti for 
forbrugsvarer, som er blevet ændret for nylig4.

Med hensyn til overensstemmelsen mellem Unionens lovrammer har Kommissionen også for 
nylig vedtaget en meddelelse med løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem 
kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen5. I 2018 agter Kommissionen også at undersøge 
løsningsmodeller og indsatsmuligheder for at nå frem til en mere sammenhængende 
rammepolitik for de forskellige arbejdsområder inden for EU's produktpolitik med disse 
arbejdsområders respektive bidrag til den cirkulære økonomi for øje. Samspillet mellem 
lovgivning og erhvervslivets samarbejde om brug af biprodukter og forberedelse med henblik 
på genbrug og genanvendelse af affald vil også blive taget i betragtning i forbindelse med 
disse initiativer og opfølgning på dem.

For så vidt angår miljøvenligt design bekræfter Kommissionen, jf. arbejdsplanen for 
miljøvenligt design for 2016-20196, sit stærke engagement i at sikre, at miljøvenligt design 
yder et mere markant bidrag til den cirkulære økonomi, f.eks. ved på en mere systematisk 
måde at løse problemer med materialeeffektivitet såsom holdbarhed og genanvendelighed. 
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KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM INITIATIVER VEDRØRENDE DEN 
KOLLABORATIVE ØKONOMI

I tråd med handlingsplanen for den cirkulære økonomi1 har Kommissionen iværksat en række 
initiativer vedrørende den kollaborative økonomi. Som bebudet i sin meddelelse om en 
europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi2 i juni 2016 vil Kommissionen fortsætte 
med at overvåge den økonomiske og reguleringsmæssige udvikling i den kollaborative 
økonomi med henblik på at tilskynde til udvikling af nye og innovative forretningsmodeller, 
samtidig med at der sikres passende forbrugerbeskyttelse og social beskyttelse. 

KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM MIKROPLAST

I forbindelse med den europæiske strategi for plast i den cirkulære økonomi3, som blev 
vedtaget for nylig, har Kommissionen forelagt en integreret tilgang til løsningen af 
problemerne med mikroplast, herunder mikroperler. Den har fokus på forebyggende tiltag og 
har til formål at mindske udledningen af mikroplast fra alle de vigtigste kilder – uanset om der 
er tale om produkter med bevidst tilsat mikroplast (f.eks. personlige plejeprodukter og 
maling), eller kilden er produktion eller brug af andre produkter (f.eks. oxo-plast, dæk, 
plastgranulat og tekstiler). 

KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM RAPPORTERING AF AFFALDSDATA I 
2020

Kommissionen understreger, at det med henblik på at overvåge fremskridtet hen imod 
opnåelse af de nye mål for kommunalt affald og emballageaffald og i betragtning af de 
relevante revisionsklausuler, navnlig for at fastsætte mål for forebyggelse af madaffald og for 
genanvendelse af olieaffald, er vigtigt, at medlovgiverne når til en fælles forståelse af, at 
medlemsstaterne sikrer, at rapporteringen af data i medfør af direktiverne 2008/98/EF om 
affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald og 1999/31/EF om deponering af affald 
som ændrede vil dække året 2020.
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