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under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 

  

                                                 
*Ændringsforslag: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med 

symbolet ▌. 
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under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure3, og 

 

  

                                                 
1 EUT C 264 af 20.7 2016, s. 98. 
2 EUT C 17 af 18.1 2017, s. 46. 
3  Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 

afgørelse af … 
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ud fra følgende betragtninger: 

(1) Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre 

miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsigtig, effektiv og rationel 

udnyttelse af naturressourcerne, fremme den cirkulære økonomis principper, styrke 

anvendelsen af vedvarende energi, øge energieffektiviteten, mindske Unionens 

afhængighed af importerede ressourcer, skabe nye økonomiske muligheder og 

bidrage til at sikre konkurrenceevnen på lang sigt. En mere effektiv 

ressourceanvendelse vil også medføre betydelige nettobesparelser for Unionens 

virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere og samtidig reducere de 

samlede årlige drivhusgasemissioner. 

(2) De mål for nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og emballageaffald, der er 

fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF1, bør ændres ved at øge 

▌genanvendelsen af emballageaffald, så de bedre afspejler Unionens ambition om at 

omstille sig til en cirkulær økonomi. 

(3) For at sikre større sammenhæng i EU-retten om affald, bør definitionerne i direktiv 

94/62/EF endvidere bringes i overensstemmelse, hvor det er relevant, med 

definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF2, der finder 

anvendelse på affald i almindelighed. 

  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om 

emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald 

og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 
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(4) Affaldsforebyggelse er den mest effektive måde at forbedre ressourceeffektiviteten 

og mindske affaldets miljømæssige påvirkninger. Det er derfor vigtigt, at 

medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger med henblik på at tilskynde til 

forøgelse af andelen af genbrugsemballage, der bringes i omsætning, og genbrug 

af emballage. Sådanne foranstaltninger kan omfatte anvendelsen af 

returpantsystemer og andre incitamenter såsom fastsættelse af kvantitative mål, 

hensyntagen til genbrug ved beregning af opnåelse af målene for genanvendelse 

samt differentierede finansielle bidrag til genbrugsemballage under ordninger for 

udvidet producentansvar for emballage. Medlemsstaterne bør træffe 

foranstaltninger med sigte på at tilskynde til anvendelse af genbrugsemballage og 

opnå en reduktion i forbruget af emballage, som ikke kan genanvendes, og af 

overflødig emballage. 

(5)  Eftersom genbrug indebærer undgåelsen af at bringe ny emballage på markedet 

og øge mængden af produceret emballageaffald, bør genbrugssalgsemballage, der 

bringes i omsætning for første gang, og træemballage, som repareres med henblik 

på genbrug, tages i betragtning med henblik på opnåelse af de respektive mål for 

emballagegenanvendelse. 
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(6) Medlemsstaterne bør indføre passende incitamenter til at anvende 

affaldshierarkiet, herunder økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger. 

Sådanne foranstaltninger bør være rettet mod at minimere miljøvirkningerne af 

emballage og emballageaffald set ud fra et livscyklusperspektiv, under 

hensyntagen til, hvis det er relevant, fordelene ved at bruge biobaserede materialer 

og materialer, der kan genanvendes flere gange. Foranstaltninger til at øge den 

offentlige bevidsthed om fordelene ved emballage, der er fremstillet af genanvendte 

materialer, kan bidrage til, at sektoren for genanvendelse af emballageaffald 

udvides. Hvis engangsemballage er uundgåelig af hensyn til fødevarehygiejnen og 

forbrugernes sundhed og sikkerhed, bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger 

til at sikre genanvendelse af en sådan emballage. 

(7) Fremme af en bæredygtig bioøkonomi kan bidrage til at mindske Unionens 

afhængighed af importerede råstoffer. Biobaseret genanvendelig emballage og 

komposterbar bionedbrydelig emballage kunne udgøre en mulighed for at fremme 

vedvarende kilder til fremstilling af emballage, hvor det viser sig at være gavnligt 

ud fra et livscyklusperspektiv. 
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(8) Henkastet affald, uanset om det er i byer, på jorden, i vandløb eller havet eller 

andre steder, har direkte og indirekte skadelige virkninger på miljøet, borgernes 

velvære og økonomien, og omkostningerne ved at gøre rent efter det udgør en 

unødig økonomisk belastning for samfundet. Mange af de hyppigst forekommende 

genstande på strande omfatter emballageaffald, og sådanne genstande har en 

langvarig påvirkning af miljøet og er samtidig til skade for turismen og 

offentlighedens nytte af disse naturområder. Dertil kommer, at tilstedeværelse af 

emballageaffald i havmiljøet er ensbetydende med en underminering af den 

prioriterede rækkefølge i affaldshierarkiet, navnlig ved at undgå genbrug, 

genanvendelse og anden nyttiggørelse. 

(9) En forøgelse af de mål, der er fastlagt i direktiv 94/62/EF for ▌genanvendelse af 

emballageaffald, vil give klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige 

gevinster. ▌Det bør sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og 

effektivt nyttiggøres gennem passende affaldshåndtering og i overensstemmelse med 

affaldshierarkiet som fastlagt i direktiv 2008/98/EF og kanaliseres tilbage i den 

europæiske økonomi, hvilket fremmer gennemførelsen af råstofinitiativet1 og 

skabelsen af en cirkulær økonomi. 

▌ 

  

                                                 
1 COM(2013)0442. 
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(10) Mange medlemsstater har endnu ikke fuldt ud udviklet den nødvendige infrastruktur 

for affaldshåndtering. Det er derfor vigtigt at opstille klare langsigtede politiske 

målsætninger for at undgå, at genanvendelige råmaterialer fastlåses på de lave 

niveauer i affaldshierarkiet. 

▌ 

(11) Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver 

økonomiske operatører og medlemsstaterne klare retningslinjer for de investeringer, 

der er nødvendige for at opfylde disse mål. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen 

af deres nationale planer for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i 

infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug investeringer, herunder 

gennem EU- fonde ved at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i 

overensstemmelse med affaldshierarkiet. 

(12) Som følge af kombinationen af genanvendelsesmål og begrænsninger af deponering, 

der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF og Rådets direktiv 1999/31/EF1, er fastlæggelse 

af målene for nyttiggørelse og ▌maksimummålene for genanvendelse af 

emballageaffald ikke længere nødvendigt. 

▌ 

  

                                                 
1  Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 

16.7.1999, s. 1). 
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(13) Særskilte genanvendelsesmål bør fastsættes for jernholdigt metal og aluminium for at 

opnå væsentlige økonomiske og miljømæssige gevinster, fordi mere aluminium vil 

blive genanvendt, hvilket vil medføre væsentlige energibesparelser og CO2-

emmissionsreduktioner. Det eksisterende mål for genanvendelse af metalemballage 

bør derfor opdeles i to særskilte mål for disse to typer affald. 

(14) 2030-genanvendelsesmålene for emballage bør gennemgås med henblik på at 

fastholde eller, hvis det er relevant, forhøje dem. Ved denne gennemgang bør der 

også rettes opmærksomhed mod specifikke emballageaffaldsstrømme, såsom 

emballageaffald fra husholdninger, fra erhvervs- og industrivirksomheder samt 

kompositemballageaffald. 

▌ 
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(15) Beregningen af genanvendelsesmålene bør baseres på vægten af det 

emballageaffald, der tilføres genanvendelse. Som hovedregel bør den faktiske 

måling af vægten af emballageaffald, der medregnes som genanvendt, finde sted 

på det tidspunkt, hvor emballageaffaldet kommer ind i genanvendelsesprocessen. 

For at begrænse de administrative byrder bør medlemsstaterne ikke desto mindre på 

strenge betingelser og som en undtagelse fra hovedreglen kunne fastsætte vægten af 

genanvendt emballageaffald på grundlag af en måling af outputtet fra enhver 

sorteringsoperation. Tab af materialer, der finder sted før affaldet kommer ind i 

genanvendelsesprocessen, f.eks. som følge af sortering eller andre forberedende 

operationer, bør ikke medtages i de affaldsmængder, der rapporteres som 

genanvendt. Sådanne tab kan fastslås på grundlag af elektroniske registre, 

tekniske specifikationer, detaljerede regler for beregning af de gennemsnitlige 

tabsandele for forskellige affaldsstrømme eller andre tilsvarende foranstaltninger. 

Medlemsstaterne bør redegøre for sådanne foranstaltninger i de 

kvalitetskontrolrapporter, der ledsager de data, som de indberetter til 

Kommissionen om genanvendelse af affald. De gennemsnitlige tabsandele bør 

fortrinsvis fastsættes på niveauet for de enkelte sorteringsanlæg og bør være 

knyttet til de forskellige hovedaffaldstyper, de forskelige kilder, såsom 

husholdninger eller erhverv, de forskellige indsamlingsordninger og de forskellige 

typer af sorteringsprocesser. Gennemsnitlige tabsandele bør kun anvendes i 

tilfælde, hvor der ikke foreligger andre pålidelige data, navnlig i forbindelse med 

overførsel og eksport af affald. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med 

fysiske eller kemiske omdannelsesprocesser, der er indbygget i den ▌ 

genanvendelsesproces, hvorved emballageaffald rent faktisk omforarbejdes til 

produkter, materialer eller stoffer, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der 

rapporteres som genanvendt. 
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(16) Når emballageaffaldsmaterialer ophører med at være affald som følge af en 

forberedende proces forud for den egentlige oparbejdningsproces, kan sådanne 

materialer anses for genanvendte, forudsat de er beregnet til efterfølgende 

omforarbejdning til produkter, materialer eller stoffer, uanset om det er til deres 

oprindelige formål eller andre formål. Materialer, som er ophørt med at være 

affald, og som skal anvendes som brændsel eller andre midler til 

energifremstilling, som opfyldes eller bortskaffes eller som skal avendes i enhver 

operation, der har samme formål som affaldsnyttiggørelse, men hvor der ikke er 

tale om genanvendelse, bør ikke medregnes i opfyldelsen af 

genanvendelsesmålene. 
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(17)  Når beregning af genanvendelsesprocenten anvendes på aerob eller anaerob 

behandling af bionedbrydeligt emballageaffald, kan den affaldsmængde, der 

undergår aerob eller anaerob behandling, betragtes som genanvendt, forudsat at 

denne behandling skaber output, der skal anvendes som et genanvendt produkt, 

materiale eller stof. Selvom outputtet fra en sådan behandling som oftest er 

kompost eller digestat, kan andet output også tages i betragtning, forudsat det 

indeholder sammenlignelige mængder af genanvendt indhold i forhold til 

mængden af det behandlede bionedbrydelige emballageaffald. I andre tilfælde bør 

omforarbejdning af bionedbrydeligt emballageaffald til materialer, som skal 

anvendes som brændsel eller andre midler til energifremstilling, som bortskaffes 

eller som skal anvendes i en hvilken som helst anden proces, der har samme 

formål som nyttiggørelse af affald, men hvor der ikke er tale om genanvendelse, 

ikke regnes med som bidrag til opfyldelse af genanvendelsesmålene, hvilket er i 

overensstemmelse med definitionen på genanvendelse.  
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(18) I forbindelse med emballageaffald, der eksporteres fra Unionen til genanvendelse 

bør medlemsstaterne gøre effektiv brug af de kontrolbeføjelser, de er tillagt i artikel 

50, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/20061til at 

kræve dokumentation med henblik på at fastslå, hvorvidt en eksporter beregnet til 

nyttiggørelsesprocesser, der opfylder kravene i artikel 49 i nævnte forordning, og 

dermed håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde på et anlæg, der drives i 

overensstemmelse med standarder for beskyttelse af menneskers sundhed og 

miljøet, som i det store hele svarer til standarder i EU-lovgivningen. Når 

medlemsstaterne udfører denne opgave, kan de samarbejde med andre relevante 

aktører, såsom de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet, uafhængige 

tredjepartsverifikationsorganer eller producentansvarsorganisationer, der på 

vegne af producenterne af produkter gennemfører forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvars etableret under ordningerne for udvidet producentansvar, som 

kan foretage fysisk kontrol og anden kontrol af anlæg i tredjelande. I 

kvalitetskontrolrapporten, der ledsager dataene om opnåelse af målene, bør 

medlemsstaterne rapportere om foranstaltninger til opfyldelse af forpligtelsen til at 

sikre, at affald eksporteret fra Unionen behandles under stort set samme vilkår 

som dem, der kræves i henhold til relevant EU-miljøret. 

(19) For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv 

og foregribe eventuelle svagheder i gennemførelsen, bør der oprettes et system for 

rapporter om tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før 

fristerne for at opfylde målene udløber. 

  

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 

om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1)." 
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(20) Eftersom mængden og typen af den emballage, der anvendes, i almindelighed 

afhænger af de valg, som producenter, og ikke forbrugere, træffer, bør ordninger 

for udvidet producentansvar etableres. Effektive ordninger for udvidet 

producentansvar kan have en positiv påvirkning af miljøet, fordi de mindsker 

produktion af emballageaffald og øger særskilt indsamling og genanvendelse af 

det. Ordninger for udvidet producentansvar på emballageområdet eksisterer 

allerede i de fleste medlemsstater, men der er store forskelle på den måde, hvorpå 

de er oprettet, deres effektivitet og omfanget af producenternes ansvar. Reglerne 

vedrørende udvidet producentansvar fastlagt i direktiv 2008/98/EF bør derfor finde 

anvendelse på ordninger for udvidet producentansvar for producenter af 

emballage. 

(21) Med henblik på at fremme forebyggelse af emballageaffald, mindske dets 

miljøpåvirkninger og fremme genanvendelsesmaterialer af høj kvalitet, samtidig 

med at det indre markeds funktionsevne sikres, handelshindringer undgås og 

forvridning og begrænsning af konkurrencen i Unionen undgås, bør de væsentlige 

krav i direktiv 94/62/EF og bilag II dertil gennemgås og om nødvendigt ændres for 

at styrke kravene med sigte på at fremme design til genbrug og 

emballagegenanvendelse af høj kvalitet. 
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(22) Data rapporteret af medlemsstaterne er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, 

hvorvidt medlemsstaterne overholder EU-retten om affald. Dataenes 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. 

(23) De gennemførelsesrapporter, som medlemsstaterne har udarbejdet hvert tredje år, har 

ikke vist sig at være et effektivt redskab til at verificere overholdelsen eller sikre en 

god gennemførelse og skaber unødige administrative byrder. Bestemmelser, som 

pålægger medlemsstaterne at udarbejde sådanne rapporter, bør derfor ophæves. I 

stedet bør overvågningen udelukkende være baseret på de ▌data, som 

medlemsstaterne hvert år rapporterer til Kommissionen. 

(24) Pålidelig rapportering af ▌data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv 

gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. 

Medlemsstaterne bør derfor ved rapporteringen om overholdelse af målene fastsat i 

direktiv 94/62/EF, og som ændret ved nærværende direktiv, anvende de seneste 

regler, der er udviklet af Kommissionen og metoder, der er udviklet af de respektive 

nationale kompetente myndigheder med ansvar for gennemførelse af dette direktiv. 
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(25) For at supplere eller ændre direktiv 94/62/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 290 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), for så vidt angår nævnte 

direktivs artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, som ændret ved 

nærværende direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 

deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. 

(26) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 94/62/EF bør 

Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår nævnte direktivs 

artikel 5, stk. 4, artikel 6a, stk. 9, artikel 12, stk. 3d, og artikel 19, som ændret ved 

nærværende direktiv. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20112. 

  

                                                 
1  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.  
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 

de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 

13). 
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(27) Målene for dette direktiv, nemlig på den ene side at forebygge alle miljøpåvirkninger 

af emballage og emballageaffald eller mindske sådanne påvirkninger og således sikre 

et højere miljøbeskyttelsesniveau og på den anden side at sikre det indre markeds 

funktion og undgå handelshindringer og forvridning og begrænsning af konkurrencen 

i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på 

grund af foranstaltningernes omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan; Unionen 

kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. 

artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad 

der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(28) Direktiv 94/62/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. 
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(29) Ifølge den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 

omarbejdning af retsakter1 er omarbejdningsteknikken som et velegnet middel til 

permanent og generelt at sikre EU-lovgivningens læsbarhed, idet den modvirker, 

at der udarbejdes en lang række isolerede ændringsretsakter, der ofte gør 

retsreglerne vanskelige at forstå. Derudover bekræftede de tre institutioner i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning, at de havde 

forpligtet sig til hyppigere at anvende den lovgivningsmæssige 

omarbejdningsteknik til ændring af gældende lovgivning. I betragtning af, at 

direktiv 94/62/EF allerede er blevet ændret seks gange, ville det være 

hensigtsmæssigt at omarbejde direktiv 94/62/EF i nær fremtid. 

(30) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra 

medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter2har 

medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade 

meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, 

der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de 

nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder 

lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget — 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 

  

                                                 
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1. 
2 EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14. 
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Artikel 1 

Ændringer 

Direktiv 94/62/EF ændres således: 

1) Artikel 1, stk. 2, affattes således: 

"2. I den forbindelse fastsætter direktivet foranstaltninger rettet mod, som første 

prioritet, forebyggelse af produktion af emballageaffald, og, som andre 

grundlæggende principper, genbrug af emballage, genanvendelse og andre 

former for nyttiggørelse af emballageaffald samt, som følge heraf, reduktion 

af den endelige bortskaffelse af sådant affald med det formål at bidrage til 

omstillingen til en cirkulær økonomi." 

2) I artikel 3 foretages følgende ændringer: 

a) i nr. 1) udgår: 

”Kommissionen behandler efter behov og reviderer om nødvendigt de 

illustrative eksempler med henblik på definition af emballage, som omhandlet i 

bilag I. Behandlingen af følgende artikler prioriteres: CD- og videoomslag, 

urtepotter, rør og ruller, hvorom fleksibelt materiale er spolet, release paper til 

selvklæbende etiketter og indpaknings- og gavepapir. Disse foranstaltninger, 

der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 

vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3." 
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b) nr. 2) affattes således: 

"2. "emballageaffald": enhver emballage eller ethvert emballagemateriale, 

der er omfattet af definitionen på affald fastlagt artikel 3 i ▌ direktiv 

2008/98/EØF, bortset fra spildprodukter fra produktion" 

c) følgende numre indsættes: 

"2a) "genbrugsemballage": emballage, som er blevet udtænkt, udformet og 

bragt i omsætning med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal 

ture eller cyklusser ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme 

formål, som den blev udtænkt til 

2b) "kompositemballage": emballage, der består af to eller flere lag af 

forskellige materialer, der ikke kan adskilles ved håndkraft og udgør en 

enkelt integreret enhed bestående af en indvendig beholder og en ydre 

skal, der fyldes, opbevares, transporteres og tømmes som sådan 

2c)  definitionerne af "affald",  ▌ "affaldshåndtering", "indsamling", 

"særskilt indsamling", "forebyggelse", "genbrug", "behandling", 

"nyttiggørelse",  "genanvendelse" ▌, "bortskaffelse” og "ordning for 

udvidet producentansvar" i artikel 3 i direktiv 2008/98/EF finder 

anvendelse." 

d) nr. 3)-10) udgår. 
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3) I artikel 4 foretages følgende ændringer: 

a) stk. 1 affattes således:  

"1. Ud over de forebyggende foranstaltninger, som iværksættes i 

overensstemmelse med artikel 9, sikrer medlemsstaterne, at der bliver iværksat 

andre forebyggende foranstaltninger med henblik på at forebygge produktion af 

emballageaffald og minimere emballages miljøpåvirkning. 

Sådanne andre forebyggende foranstaltninger kan bestå af nationale programmer, 

incitamenter via ordninger for udvidet producentansvar til minimering af emballages 

miljøpåvirkning eller tilsvarende foranstaltninger, der, hvis det er relevant, 

iværksættes i samråd med økonomiske operatører og forbruger- og 

miljøorganisationer, og som tager sigte på at samle og udnytte de forskellige 

initiativer på forebyggelsesområdet, der tages i medlemsstaterne.  

Medlemsstaterne gør brug af økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger 

for at give incitamenter til at anvende affaldshierarkiet, såsom dem i bilag IVa til 

direktiv 2008/98/EF eller andre hensigtsmæssige instrumenter og 

foranstaltninger." 

b) stk. 3 udgår. 
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4) Artikel 5 affattes således: 

"Artikel 5 

Genbrug 

1. I overensstemmelse med affaldshierarkiet fastlagt i artikel 4 i direktiv 

2008/98/EF træffer medlemsstaterne foranstaltninger til at tilskynde til en 

forøgelse af andelen af genbrugsemballage, der bringes i omsætning, og af 

systemer til genbrug af emballage på en miljømæssigt forsvarlig måde og i 

overensstemmelse med traktaten uden at gå på kompromis med 

fødevarehygiejnen og forbrugernes sikkerhed. Sådanne foranstaltninger kan 

blandt andet omfatte: 

a) benyttelsen af returpantsystemer 

b) fastsættelsen af kvalitative eller kvantitative mål 

c) brugen af økonomiske incitamenter 

d) fastlæggelse af en minimumsprocentdel af genbrugsemballage, som 

bringes i omsætning hvert år for hver emballagestrøm. 
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2. En medlemsstat kan beslutte at nå et justeret niveau for de mål, der er 

omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f)- i), i et givent år ved at tage hensyn til 

den gennemsnitlige andel, i det foregående tre år, af 

genbrugssalgsemballage, der er bragt i omsætning for første gang og er 

genbrugt som en del af et system til genbrug af emballage.. 

Det justerede niveau beregnes ved at fratrække: 

a) fra målene fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra f) og h), den i første afsnit af 

dette stykke omhandlede andel af genbrugssalgsemballage af al 

salgsemballage, der er bragt i omsætning, og 

b) fra målene fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra g) og i), den i første afsnit af 

dette stykke omhandlede andel af genbrugssalgsemballage, bestående 

af de respektive emballagematerialer, af al salgsemballage bestående af 

det pågældende materiale, der er bragt i omsætning. 

Der må højst tages fem procentpoint af en sådan andel i betragtning ved 

beregningen af det respektive justerede målniveau. 
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3. En medlemsstat kan tage de mængder træemballage, som repareres med 

henblik på genbrug, i betragtning ved beregningen af de mål, der er fastlagt i 

artikel 6, stk. 1, litra f), litra g), nr. ii), litra h) og litra i), nr. ii). 

4. Med henblik på at sikre ens betingelser for anvendelse af stk. 2 og 3 i denne 

artikel vedtager Kommissionen senest den 31. marts 2019 

gennemførelsesretsakter vedrørende fastlæggelse af regler for beregning, 

verificering og rapportering af data og for beregning af målene i henhold til 

stk. 3 i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren, jf. artikel 21, stk. 2. 

5. Senest den 31. december 2024 undersøger Kommissionen data om 

genbrugsemballage, der leveres af medlemsstaterne i overensstemmelse med 

artikel 12 og bilag III, med henblik på at overveje muligheden for at 

fastsætte kvantitative mål for genbrug af emballage, herunder 

beregningsregler, og eventuelle yderligere foranstaltninger til fremme af 

genbrug af emballage. Med henblik herpå forelægger Kommissionen en 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget af et 

lovgivningsmæssigt forslag. 
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5) I artikel 6 foretages følgende ændringer: 

a) i stk. 1 tilføjes følgende litraer: 

"f) senest den 31. december 2025 skal mindst 65 vægtprocent af alt 

emballageaffald ▌genanvendes 

g) senest den 31. december 2025 skal følgende minimumsmål (i 

vægtprocent) for ▌genanvendelse opfyldes for følgende specifikke 

materialer, der indgår i emballageaffaldet: 

i) 50 % af plast  

ii) 25 % af træ 

iii) 70 % af jernholdige metaller 

iv) 50 % af aluminium 

v) 70 % af glas 

vi) 75 % af papir og pap 
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h) senest den 31. december 2030 skal mindst 70 vægtprocent af alt 

emballageaffald ▌genanvendes 

i) senest den 31. december 2030 skal følgende minimumsmål (i 

vægtprocent) for ▌genanvendelse opfyldes for følgende specifikke 

materialer, der indgår i emballageaffaldet: 

i) 55 % af plast 

ii) 30 % af træ 

iii) 80 % af jernholdige metaller 

iv) 60 % af aluminium 

v) 75 % af glas 

vi) 85 % af papir og pap." 
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b) følgende stykker indsættes: 

“1a. Uden at det berører stk. 1, litra f) og h), kan en medlemsstat udsætte 

fristerne for opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i stk. 1, litra g), nr. 

i)- vi), og litra i), nr. i)- v), med op til fem år på følgende betingelser:  

a) undtagelsen er begrænset til et maksimum på 15 procentpoint fra 

et enkelt mål eller delt mellem to mål 

b) som følge af undtagelsen må genanvendelsesandelen for et enkelt 

mål ikke blive reduceret til under 30 % 

c) som følge af undtagelsen må genanvendelsesandelen for et enkelt 

mål, der er omhandlet i stk. 1, litra g), nr. v) og vi), og litra i), nr. 

v) og vi), ikke blive reduceret til under 60 % og 

d) senest 24 måneder før den pågældende frist, der er fastlagt i 

h.h.v. denne artikels stk. 1, litra g) eller litra i), underretter 

medlemsstaten Kommissionen om sin hensigt om at udsætte den 

pågældende frist og indgiver en gennemførelsesplan i 

overensstemmelse med bilag IV til nærværende direktiv. 

Medlemsstaterne kan kombinerer denne plan med en 

gennemførelses plan, der er indgivet i henhold til artikel 11, 

stk. 3, litra b), i direktiv 2008/98/EF. 

  



 

AM\1150803DA.docx 27/48 PE598.521v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

1b. Inden for tre måneder efter modtagelse af den gennemførelsesplan, der 

er forelagt i henhold til stk. 1a, litra d), kan Kommissionen anmode en 

medlemsstat om at revidere denne plan, såfremt Kommissionen finder, 

at planen ikke opfylder kravene fastsat i bilag IV. Den pågældende 

medlemsstat forelægger en revideret plan inden for tre måneder efter 

modtagelsen af Kommissionens anmodning. 

1c. Senest den 31. december 2024 reviderer Kommissionen de mål, der er 

fastlagt i stk. 1, litra h) og i), med henblik på at opretholde eller, hvis 

det er relevant, forhøje dem. Med henblik herpå forelægger 

Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet, i givet 

fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag." 

c) stk. 2, 3, 5, 8 og 9 udgår 
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6) Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 6a 

Regler for beregningen af, om målene er opfyldt 

"1. Med henblik på beregning af, om målene fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra f)- i), 

er opfyldt, gælder følgende: 

a) medlemsstaterne beregner vægten af emballageaffald, der er 

produceret og genanvendt i et givent kalenderår. Emballageaffald, der 

produceres i en medlemsstat, kan anses for at være lig med den 

mængde emballage, der bringes på markedet inden for samme år i den 

pågældende medlemsstat 

b) vægten af genanvendt emballageaffald beregnes som vægten af den 

emballage, som er blevet til affald, der – efter at være blevet 

underkastet enhver nødvendig kontrol, sortering og andre forberedende 

foranstaltninger for at fjerne de affaldsmaterialer, der ikke er ønskede i 

den efterfølgende oparbejdning, og sikre genanvendelse af høj kvalitet 

– bringes ind i genanvendelsesprocessen, hvorved affaldsmaterialer 

rent faktisk oparbejdes til produkter, materialer eller stoffer. 

▌ 

▌ 
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2. Med henblik på stk. 1, litra a), skal vægten af genanvendt emballageaffald 

måles, når affaldet bringes ind i genanvendelsesprocessen.  

Som en undtagelse fra første afsnit kan vægten af genanvendt 

emballageaffaldet måles vedoutputtet fra enhver sorteringsoperation, forudsat 

at: 

a) dette outputaffald genanvendes efterfølgende 

b) vægten af materialer eller stoffer, der fjernes ved yderligere operationer 

forud for genanvendelsesprocessen og ikke genanvendes efterfølgende, 

ikke indgår i vægten af det affald, der rapporteres som genanvendt. 

3. Medlemsstaterne indfører et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af 

emballageaffald for at sikre, at betingelserne fastlagt i nærværende artikels stk. 

1, litra a), og i denne artikels stk. 2, litra a) og b), opfyldes. For at sikre 

pålideligheden og nøjagtigheden af de data, der er indsamlet om genanvendt 

emballageaffald, kan systemet bestå af elektroniske registre, der oprettes i 

henhold til artikel 35, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF, tekniske specifikationer for 

kvalitetskravene til sorteret affald, eller gennemsnitlige tabsandele for sorteret 

affald for henholdsvis forskellige affaldstyper og forskellige 

affaldshåndteringspraksisser. Gennemsnitlige tabsandele må kun anvendes i 

de tilfælde, hvor pålidelige data ikke kan opnås på anden måde, og beregne 

på grundlag af de beregningsregler, der fastsættes i den delegerede retsakt, 

som vedtages i henhold til artikel 11a, stk. 10, i direktiv 2008/98/EF. 
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4. Med henblik på beregningen af om de mål, der er fastlagt i artikel 6, stk. 1, 

litra f)- i), er opfyldt, kan mængden af bionedbrydeligt emballageaffald, der 

undergår aerob eller anaerob behandling, regnes med som genanvendt, 

forudsat at denne behandling fører til dannelse af kompost, digestat eller 

andet output med en tilsvarende mængde genanvendt indhold i forhold til 

input, som skal anvendes som et genanvendt produkt, materiale eller stof. 

Hvis outputtet anvendes på jord, kan medlemsstater kun anse det som 

genanvendt, hvis denne anvendelse er til gavn for landbruget eller skaber 

miljømæssige forbedringer. 

5. Den mængde emballageaffaldsmaterialer, der er ophørt med at være affald 

som følge af en forberedende proces forud for oparbejdningsprocessen, kan 

medregnes som genanvendt, forudsat disse materialer er bestemt til 

efterfølgende oparbejdning til produkter, materialer eller stoffer, der skal 

anvendes til det oprindelige formål eller andre formål. Materialer, som er 

ophørt med at være affald, der skal anvendes som brændsel eller andre 

midler til energifremstilling, eller som skal forbrændes, anvendes til 

opfyldning eller deponeres, regnes derimod ikke med som bidrag til 

opfyldelse af genanvendelsesmålene.  



 

AM\1150803DA.docx 31/48 PE598.521v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6. Med henblik på beregningen af, om målene fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra f)- i), 

er opfyldt, kan medlemsstaterne medregne genanvendelse af metaller, der er 

blevet udskilt efter forbrænding af affald, i forhold til den andel af 

emballageaffald, som forbrændes, forudsat at de genanvendte metaller opfylder 

bestemte kvalitetskriterier fastlagt i den gennemførelsesretsakt, vedtaget i 

medfør af artikel 11a, stk. 9, i direktiv 2008/98/EF. 

7. Emballageaffald, der overførestil en anden medlemsstat for at blive 

genanvendt i den pågældende medlemsstat, må kun regnes med i opfyldelsen 

af de mål, der er fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra f)-i), af den medlemsstat, hvor 

emballageaffaldet blev indsamlet. 

8. Emballageaffald, der eksporteres fra Unionen, regnes kun med i opfyldelsen 

af de mål, der er fastlagt i artikel 6, stk. 1, i dette direktiv af den medlemsstat, 

hvor emballageaffaldet blev indsamlet, såfremt kravene i denne artikels stk. 3 

er opfyldt, og hvis eksportøren i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006* kan forelægge bevis for, at 

eksporten af affald opfylder kravene i nævnte forordning, og at 

behandlingen af emballageaffaldet uden for Unionen har fundet sted under 

forhold, der i det store hele svarer til kravene i den relevante EU-miljøret. 
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9. Med henblik på at sikre ens betingelser for anvendelsen af nærværende 

artikels stk. 1-5 vedtager Kommissionen senest den 31. marts 2019 

gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler for beregning, verificering og 

rapportering af data, navnlig for så vidt angår vægten af det 

emballageaffald, der er produceret. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 21, stk. 2. 

------------------------------------- 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 

2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1)." 
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7) Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 6b 

Rapport om tidlig varsling 

1. Kommissionen udarbejder i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur 

rapporter om fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de mål, der er fastlagt i 

artikel 6, stk. 1, litra f)-i), senest tre år før hver frist, der er fastlagt deri. 

2. Rapporterne omhandlet i stk. 1 skal omfatte følgende: 

a) et skøn over, hvorvidt de enkelte medlemsstater har opfyldt målene 

b) en liste over medlemsstater, som er i fare for ikke at kunne opfylde 

målene inden for de pågældende frister, ledsaget af egnede henstillinger 

rettet til de berørte medlemsstater 

c) eksempler på bedste praksis, som anvendes i hele Unionen, og som kan 

give vejledning i at gøre fremskridt hen imod opfyldelse af målene." 
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8) Artikel 7, affattes således: 

"Artikel 7 

Retur-, indsamlings- og nyttiggørelsessystemer 

1. Med henblik på at opfylde målsætningerne fastlagt i dette direktiv træffer 

medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer 

til sikring af følgende: 

a) returnering og/eller indsamling af brugt emballage og/eller 

emballageaffald fra forbrugeren, fra en anden endelig bruger eller fra 

affaldsstrømmen med henblik på at kanalisere den brugte emballage 

eller emballageaffaldet til de mest hensigtsmæssige 

affaldshåndteringsalternativer 

b) genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse af indsamlet 

emballage og/eller emballageaffald. 

Disse systemer skal være åbne for deltagelse af erhvervsdrivende i de berørte 

sektorer og for deltagelse af de kompetente offentlige myndigheders. De skal også 

gælde for importerede produkter på ikke-diskriminerende betingelser, herunder 

med hensyn til de nærmere regler for adgang til systemerne og eventuelle afgifter 

herfor, og de skal udformes på en sådan måde, at handelshindringer og 

konkurrenceforvridning undgås i overensstemmelse med traktaten. 
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2. Medlemsstaterne sikrer, at der senest den 31. december 2024 oprettes 

ordninger for udvidet producentansvar for al emballage i overensstemmelse 

med artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF. 

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger indgår i en politik, der omfatter 

al emballage og alt emballageaffald, og skal navnlig tage hensyn til krav 

vedrørende beskyttelse af miljøet og forbrugersundhed, -sikkerhed og -

hygiejne, beskyttelse af de emballerede varers og de anvendte materialers 

kvalitet, ægthed og tekniske egenskaber såvel som beskyttelse af industriel og 

kommerciel ejendomsret. 

4. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til fremme af genanvendelse af høj 

kvalitet af emballageaffald og til opfyldelse af de nødvendige kvalitetsnormer 

for de relevante genanvendelsessektorer. Med henblik herpå finder 

artikel 11, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF anvendelse på emballageaffald, 

herunder fra kompositemballage." 

9) I artikel 9 tilføjes følgende stykke: 

"5. Senest den 31. december 2020 undersøger Kommissionen, om det er muligt 

at skærpe væsentlige krav med henblik på bl.a. at forbedre design til genbrug 

og fremme genanvendelse af høj kvalitet samt at styrke håndhævelsen heraf. 

Med henblik herpå forelægger Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet og for Rådet, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt 

forslag." 
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10) Artikel 11, stk. 3, affattes således: 

"3. Kommissionen ▌vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 

21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte, under hvilke 

betingelser de i nærværende artikels stk. 1 nævnte koncentrationsniveauer 

ikke finder anvendelse på genanvendte materialer eller på produktcyklusser 

inden for en lukket og kontrolleret kæde, samt at fastsætte, hvilke typer 

emballage der er undtaget fra kravet fastlagt i nærværende artikels stk. 1, 

tredje led." 

11) I artikel 12 foretages følgende ændringer: 

a) overskriften affattes således: "Informationssystemer og -rapportering" 

b) stk. 2 affattes således: 

"2. De i stk. 1 omhandlede databaser skal omfatte de data, der er baseret på 

bilag III, og skal navnlig tilvejebringe oplysninger om de enkelte 

medlemsstaters emballage- og emballageaffaldsstrømmes omfang, 

karakteristika og udvikling, herunder oplysninger om giftigheden og 

farligheden af emballagemateriale og -komponenter, som er anvendt til 

fremstillingen heraf. " 
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c) stk. 3 udgår. 

d) følgende stykker indsættes: 

"3a. Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende 

gennemførelsen af artikel 6, stk. 1, litra a)-i), og dataene vedrørende 

genbrugsemballage til Kommissionen. De rapporterer dataene 

elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for 

hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er 

fastlagt af Kommissionen på grundlag af bilag III i overensstemmelse 

med nærværende artikels stk. 3d.  

Den første rapporteringsperiode vedrørende de mål, der er fastsat i 

artikel 6, stk. 1, litra f) - i), og dataene vedrørende genbrugsemballage 

begynder i det første hele kalenderår efter vedtagelsen af den 

gennemførelsesretsakt, som fastsætter formatet, jf. stk. 3d i denne 

artikel, og den skal dække dataene for den rapporteringsperiode. 

3b. Dataene, som medlemsstater rapporterer i henhold til denne artikel, 

ledsages af en kvalitetskontrolrapport og en rapport om de 

foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 6a, stk. 3 og 8, 

herunder med detaljerede oplysninger om gennemsnitlige tabsandele, 

hvor det er relevant. 
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3c. Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i overensstemmelse 

med denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin 

gennemgang. I rapporten vurderes tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, 

datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes 

fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan 

indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes 

efter medlemsstaternes første rapportering af data og derefter hvert 

fjerde år.  

3d. Senest den 31. marts 2019 vedtager Kommissionen 

gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapporteringen af 

data i henhold til nærværende artikels stk. 3a. Ved rapporteringen om 

gennemførelsen af dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra a)- e), benytter 

medlemsstaterne det format, der er fastlagt i Kommissionens beslutning 

2005/270/EF*. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren, jf. nærværende direktivs artikel 21, stk. 2. 

 

_____________ 

 

* Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2005/270/EU af 22. marts 2005om 

fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage 

og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (EFT L 86, af 5.4.2005. s. 6) " 

  

 

e) stk. 5 udgår. 
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12) Artikel 17 udgår 

13) Artikel 19, affattes således: 

"Artikel 19 

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling 

1. Kommissionen vedtager de gennemførelsesretsakter, der er nødvendige for at 

tilpasse identifikationssystemet, jf. artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, sjette 

led, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 

21, stk. 2. 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a med henblik på ændring af de illustrative 

eksempler vedrørende definitionen af emballage angivet i bilag I." 

14) Artikel 20, affattes således: 

"Artikel 20 

Specifikke foranstaltninger 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a med henblik på i nødvendigt omfang at supplere 

dette direktiv, for at løse eventuelle vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af 

dette direktivs bestemmelser på navnlig inerte emballagematerialer, der bringes på 

markedet i meget små mængder (dvs. ca. 0,1 vægtprocent) i Unionen, 

primæremballager til medicinske anordninger og lægemidler, små emballager og 

luksusemballager." 
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15) Artikel 21, affattes således: 

"Artikel 21 

Udvalgsprocedure 

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i direktiv 

2008/98/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*. 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet 

til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) 

nr. 182/2011 finder anvendelse. 

_____________________ 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 

2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal 

kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 

af 28.2.2011, s. 13)." 
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16) Som artikel 21a indsættes: 

"Artikel 21a 

Udøvelse af de delegerede beføjelser 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastsatte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 3, artikel 19, 

stk. 2, og artikel 20, tillægges Kommissionen for en ▌periode på fem år fra 

den [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni 

måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser 

forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode. 

3. Den i artikel ▌11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20 omhandlede delegation 

af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. 

En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af 

delegerende retsakter, der allerede er i kraft. 
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning*. 

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel ▌11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, 

og artikel 20, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og til Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 

to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. 

______________ 

* OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.” 

17) I bilag II og III foretages de ændringer, der er anført i bilaget til nærværende 

direktiv. 
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1)  

18) Bilag IV tilføjes som fastsat i bilaget til nærværende direktiv. 

Artikel 2 

Gennemførelse 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for 

at efterkomme dette direktiv senest den ... [dato 24 måneder efter dette 

ændringsdirektivs ikrafttræden]. De underretter straks Kommissionen herom. 

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 

direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. 

Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen. 
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2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale 

retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom. 

Artikel 3 

Ikrafttræden 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

Artikel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

Udfærdiget i …, den … 

For Europa-Parlamentet For Rådet 

Formanden Formanden 
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BILAG 

 

1) Bilag II til direktiv 94/62/EF ændres således: 

a) Punkt 1, andet led, affattes således: 

"– Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan 

genbruges eller nyttiggøres, herunder genanvendes, i overensstemmelse med 

affaldshierarkiet og således, at miljøpåvirkningen herfra mindskes mest muligt i 

forbindelse med bortskaffelsen af emballageaffald eller restprodukter fra 

emballageaffaldshåndteringsoperationer." 

b) Punkt 3, litra c) og d), affattes således: 

"c) Emballage, der kan nyttiggøres ved kompostering 

Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i 

en sådan grad, at det ikke hindrer separat indsamling og den komposteringsproces eller -

aktivitet, hvori affaldet indgår. 

d) Bionedbrydelig emballage 

Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller 

biologisk på en sådan måde, at det meste af den færdige kompost til slut nedbrydes til 

kuldioxid, biomasse og vand. Oxo-nedbrydelig plastemballage betragtes ikke som 

bionedbrydelig." 
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2) Bilag III til direktiv 94/62/EF ændres således: 

 

a) I skema 1 og 2 erstattes rækkerne benævnt "Metal" af to rækker benævnt "Jernholdigt 

metal" og "Aluminium". 

b) Skema 2 ændres således:  

i) i anden kolonne, erstattes titlen "Forbruget af emballage", af "Emballage, der er bragt i 

omsætning for første gang" 

ii) i tredje kolonne, erstattes titlen "Genbrugt emballage", af "Genbrugssalgsemballage" 

iii) efter tredje kolonne indsættes følgende:  

 

 “ 

Genbrugelig salgsemballage  

Ton Procent 

  

  

  

  

  

  

  

” 

c) I skema 3 og 4 erstattes hver af rækkerne benævnt "Metalemballage" af to rækker benævnt 

"Jernholdig metalemballage" og "Aluminiumsemballage" 
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3) Følgende bilag indsættes i direktiv 94/62/EF: 

 

"BILAG IV 

Gennemførelsesplan, der skal forelægges i medfør af artikel 6, stk. 1a, litra d) 

Gennemførelsesplanen, der skal indgives i medfør af artikel 6, stk. 1a, litra d), skal 

indeholde følgende: 

1. en vurdering af tidligere, nuværende og forventede procentsatser af 

genanvendelse, deponering og anden behandling af emballageaffald og de 

affaldsstrømme, det består af 

2. en vurdering af gennemførelsen af de affaldshåndteringsplaner og 

affaldsforebyggelsesprogrammer, der er indført i medfør af artikel 28 og 29 i 

direktiv 2008/98/EF 

3. begrundelsen for, at medlemsstaten mener, at den muligvis ikke vil være i stand til 

at nå det relevante mål fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra g) og i), inden for den deri 

fastsatte frist, og en vurdering af den fristforlængelse, som anses for at være 

nødvendig for at nå dette mål 

4. de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå de mål, der er fastsat i 

nærværende direktivs artikel 6, stk. 1, litra g) og i), for medlemsstaten i løbet af 

fristforlængelsen, herunder passende økonomiske instrumenter og andre 

foranstaltninger med det formål at skabe incitamenter til at anvende 

affaldshierarkiet, jf. artikel 4, stk. 1, i og bilag IVa til direktiv 2008/98/EF 

5. en tidsplan for gennemførelsen af de foranstaltninger, der er anført i punkt 4, 

bestemmelse af det organ, der har ansvaret for gennemførelsen af dem, og en 

vurdering af hver enkelt foranstaltnings bidrag til opfyldelsen af de mål, der 

gælder i tilfælde af en fristforlængelse 

6. oplysninger om finansiering af affaldshåndtering i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler 

7. foranstaltninger til forbedring af datakvaliteten, hvor det er relevant, med henblik 

på forbedret planlægning og kontrol af resultater inden for affaldshåndtering.”  
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          Or. en 


