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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 52
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 133 og artikel 175, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

I betragtning af bestemmelserne i afsnit IV om eksport fra Fællesskabet til tredjelande, afsnit 
V om import til Fællesskabet fra tredjelande og afsnit VI om transit gennem Fællesskabet fra 
og til tredjelande bør retsgrundlaget også henvise til artikel 133.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 53
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Fællesskabet har undertegnet 
Stockholm-konventionen af 22. maj 2001 
om persistente organiske miljøgifte.

Or. en

Begrundelse

Genindfører Kommissionens oprindelige henvisning til Stockholm-konventionen om 
persistente organiske miljøgifte, idet det ifølge Stockholm-konventionen udtrykkeligt er 
ulovligt at lade denne type affald gå til nyttiggørelse, genanvendelse, genvinding eller direkte 
genbrug. Det er nødvendigt på grund af muligheden for misfortolkning af EF-forordningen 
om persistente organiske miljøgifte.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 54
Betragtning 19

(19) I tilfælde af overførsel af affald til 
bortskaffelse bør medlemsstaterne kunne 
anvende principperne om nærhed, 
prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig 
egenkapacitet på fællesskabsplan og på 
nationalt plan i overensstemmelse med 
Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 
om affald ved i overensstemmelse med 
traktaten at træffe foranstaltninger med 
henblik på helt eller delvis at nedlægge 
forbud mod sådan overførsel eller 
systematisk at gøre indsigelse herimod. Der 
bør ligeledes tages hensyn til kravet i 
direktiv 75/442/EØF, ifølge hvilket 
medlemsstaterne skal oprette et integreret og 
hensigtsmæssigt netværk af affalds-
bortskaffelsesanlæg, for at Fællesskabet som 
helhed kan blive selvforsynende inden for 
affaldsbortskaffelse, og for at 
medlemsstaterne kan forfølge dette mål 
enkeltvis under hensyntagen til geografiske 
omstændigheder eller behovet for særlige 
faciliteter til bestemte typer affald. 

(19) I tilfælde af overførsel af affald til 
bortskaffelse bør medlemsstaterne tage 
hensyn til principperne om nærhed, 
prioritering af genanvendelse, nyttiggørelse 
og tilstrækkelig egenkapacitet på fælles-
skabsplan og på nationalt plan i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald ved i 
overensstemmelse med traktaten at træffe 
foranstaltninger med henblik på helt eller 
delvis at nedlægge forbud mod sådan 
overførsel eller systematisk at gøre 
indsigelse herimod. Der bør ligeledes tages 
hensyn til kravet i direktiv 75/442/EØF, 
ifølge hvilket medlemsstaterne skal oprette 
et integreret og hensigtsmæssigt netværk af 
affaldsbortskaffelsesanlæg, for at 
Fællesskabet som helhed kan blive 
selvforsynende inden for 
affaldsbortskaffelse, og for at 
medlemsstaterne kan forfølge dette mål 
enkeltvis under hensyntagen til geografiske 
omstændigheder eller behovet for særlige 
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Medlemsstaterne bør ligeledes kunne sikre, 
at affaldsbehandlingsanlæg, der er omfattet 
af Rådets direktiv 96/61/EF af 
24. september 1996 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
anvender den bedste tilgængelige teknik som 
defineret i direktivet og i overensstemmelse 
med anlæggets tilladelse, og at affaldet 
behandles under overholdelse af retligt 
bindende miljøbeskyttelsesstandarder i 
forbindelse med bortskaffelse som fastlagt i 
fællesskabslovgivningen.

faciliteter til bestemte typer affald. 
Medlemsstaterne bør ligeledes kunne sikre, 
at affaldsbehandlingsanlæg, der er omfattet 
af Rådets direktiv 96/61/EF af 
24. september 1996 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
anvender den bedste tilgængelige teknik som 
defineret i direktivet og i overensstemmelse 
med anlæggets tilladelse, og at affaldet 
behandles under overholdelse af retligt 
bindende miljøbeskyttelsesstandarder i 
forbindelse med bortskaffelse som fastlagt i 
fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Genanvendelse er uden grund ikke nævnt i dokumentet, men bør dog prioriteres, da det - i de 
fleste tilfælde - er den mest miljøvenlige form for affaldshåndtering.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 55
Betragtning 20

(20) I tilfælde af overførsel af affald til 
nyttiggørelse bør medlemsstaterne kunne 
sikre, at affaldsbehandlingsanlæg, der er 
omfattet af direktiv 96/61/EF, anvender den 
bedste tilgængelige teknik som defineret i 
direktivet i overensstemmelse med 
anlæggets tilladelse. Medlemsstaterne bør 
ligeledes kunne sikre, at affaldet behandles 
under overholdelse af retligt bindende 
miljøbeskyttelsesstandarder i forbindelse 
med nyttiggørelse som fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, og at affaldet, 
under hensyntagen til artikel 7, stk. 3, i 
direktiv 75/442/EØF, behandles i 
overensstemmelse med de 
affaldshåndteringsplaner, der er udarbejdet i 
medfør af sidstnævnte direktiv med det 
formål at sikre gennemførelse af retligt 
bindende nyttiggørelses- og genvindingskrav 
som fastlagt i fællesskabslovgivningen.

(20) I tilfælde af overførsel af affald til 
nyttiggørelse bør medlemsstaterne tage 
hensyn til principperne om tilstrækkelig 
egenkapacitet, nærhed og prioritering af 
genanvendelse og kunne sikre, at affalds-
behandlingsanlæg, der er omfattet af direktiv 
96/61/EF, anvender den bedste tilgængelige 
teknik som defineret i direktivet i 
overensstemmelse med anlæggets tilladelse. 
Medlemsstaterne bør ligeledes kunne sikre, 
at affaldet behandles under overholdelse af 
retligt bindende miljøbeskyttelsesstandarder 
i forbindelse med nyttiggørelse som fastlagt 
i fællesskabslovgivningen, og at affaldet, 
under hensyntagen til artikel 7, stk. 3, i 
direktiv 75/442/EØF, behandles i 
overensstemmelse med de 
affaldshåndteringsplaner, der er udarbejdet i 
medfør af sidstnævnte direktiv med det 
formål at sikre gennemførelse af retligt 
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bindende nyttiggørelses- og genvindingskrav 
som fastlagt i fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 2 til betragtning 19.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 56
Betragtning 32 a (ny)

(32a) Det er nødvendigt at fastsætte 
retningslinjer for bestemmelse af, hvornår 
et skib eller et køretøj skal anses som affald 
i den i artikel 1, litra a), i direktiv 
75/442/EØF omhandlede forstand for at 
forhindre omgåelse af formålene med 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Genindfører ændringsforslag 111 fra EP's førstebehandling; formålet er at bringe teksten på 
linje med ordførerens foreslåede ændring af artikel 1, stk. 5a (nyt).

Skibe har en særlig karakter i affaldssammenhæng. De sejler verden rundt og kan derfor 
erklæres for affald et hvilket som helst sted i verden. For at undgå håndteringsomkostninger i 
forbindelse med en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse kan ejeren blot sørge for, at skibets 
sidste rejse går til et tredjeland med lavere håndteringsstandarder og først erklære det affald 
ved dets ankomst. På denne måde kan skibe, der opfylder kravene for at kunne blive defineret 
som affald, omgå bestemmelserne i affaldslovgivningen og dermed bestemmelserne i 
forordningen om overførsel af affald. Der er brug for retningslinjer for at lukke dette hul i 
affaldslovgivningen, så meget mere som det forholder sig sådan, at mange gamle skibe, 
hvoraf de fleste indeholder betydelige mængder farlige stoffer eller materialer, venter på at 
blive skrottet. Der gælder en lignende situation for udrangerede køretøjer om end i mindre 
målestok.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 57
Artikel 1, stk. 2, litra a
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a) mellem medlemsstater inden for 
Fællesskabet eller med transit gennem 
tredjelande

a) mellem medlemsstater med eller uden 
transit gennem andre medlemsstater 
gennem tredjelande

(aa) inden for medlemsstaterne med transit 
gennem andre medlemsstater eller 
tredjelande
(ab) udelukkende inden for medlemsstater,
og det er kun omfattet af bestemmelserne i 
artikel 32.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse. Artikel 1, stk.2, litra b), c) og d) dækker hhv. afsnit IV, V og VI. Artikel 1, stk. 
2, litra a) bør erstates af en mere specifik tekst for at gøre det klart, at både afsnit II og III er 
dækket, og hvad der nøjagtigt er dækket. Det nye litra a) og aa) dækker afsnit II, det nye litra 
ab) dækker afsnit III og dækker desuden artikel 1, stk. 5, som kan slettes.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González og Avril Doyle

Ændringsforslag 58
Artikel 1, stk. 3, litra d

d) ov  erførsler, der er underlagt 
godkendelseskravene i forordning (EF) 
nr. 1774/2002

d) overførsler af animalske biprodukter, der 
er underlagt godkendelseskravene i 
forordning (EF) nr. 1774/2002

Or. en

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 1774/2002 om animalske biprodukter indholder klare regler om 
forsendelse, behandling af og kontrol med forskellige former for animalske biprodukter, 
herunder lækagesikre containere eller køretøjer, nøje sporbarhed og dokumentation for 
transit inden for EU og for import fra tredjelande og føring af fortegnelser. Animalske 
biprodukter er en del af EU's ANIMO-system (fremover TRACES-system), der ligeledes 
kontrollere forsendelse af disse produkter. Det vil være overlapning at lade allerede stærkt 
kontrollerede animalske biprodukter omfatte af lovgivningen for forsendelse af affald, og det 
pålægger industrien en unødvendig økonomisk byrde uden værditilvækst.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 59
Artikel 1, stk. 3, litra e

e) overførsel af affald som nævnt i artikel 2, 
stk. 1, litra b), i direktiv 75/442/EØF, 
såfremt overførslen allerede er omfattet af 
anden fællesskabslovgivning med lignende 
bestemmelser

e) overførsel af affald som nævnt i artikel 2, 
stk. 1, litra b), nr. ii), iv) og v) i direktiv 
75/442/EØF, såfremt overførslen allerede er 
omfattet af anden fællesskabslovgivning 
med lignende bestemmelser

Or. en

Begrundelse

Formålet er at undgå overlappende bestemmelser. Radioaktivt affald (jf. artikel 2, stk.1, litra
b), nr. i) i direktiv 75/442/EF) er allerede undtaget fra anvendelsesområdet i kraft af artikel 1, 
stk. 3, litra c), og animalske biprodukter (bl.a. døde dyr og fækalier m.v., jf. artikel 2, stk. 1, 
litra b) nr. iii) i direktiv 75/442/EF) er undtaget i kraft af artikel 1, stk. 3, litra d).

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 60
Artikel 1, stk. 3, litra g a (nyt)

ga) overførsler af affald, der udelukkende 
finder sted inden for en medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Forordningen om overførsel af affald gælder kun for overførsler af affald, der krydser 
medlemsstaternes og EU's grænser. For overførsel af affald, der udelukkende finder sted 
inden for en medlemsstat, finder anden affaldslovgivning anvendelse.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 61
Artikel 1, stk. 5

5. Overførsler af affald, der udelukkende udgår
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finder sted inden for en medlemsstat, er 
kun omfattet af bestemmelserne i 
artikel 32.

Or. en

Begrundelse

Hører sammen med ændringsforslag til artikel 1, stk. 3, litra ga) (nyt).

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 62
Artikel 1, stk. 5

5. Overførsler af affald, der udelukkende 
finder sted inden for en medlemsstat, er 
kun omfattet af bestemmelserne i 
artikel 32.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse. Artikel 1, stk. 2, litra b), c) og d) dækker hhv. afsnit IV, V og VI. Artikel 1, stk.
2, litra a) bør erstattes af en mere specifik tekst for at gøre det tydeligt, at både afsnit II og III 
er dækket, og hvad der nøjagtigt er dækket. Det nye litra a) og aa) dækker afsnit II, det nye 
lira ab) dækker afsnit III og dækker desuden artikel 1, stk. 5, som kan slettes.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 63
Artikel 2, nr. 14

14) "modtager": den person eller 
virksomhed under bestemmelseslandets 
jurisdiktion, hvortil affaldet overføres med 
henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse

14) "modtager": en af de personer eller
virksomheder, der hører under 
jurisdiktionen i nedenstående 
bestemmelsesland,
a) til hvem eller hvor affaldet overføres, og 
som foretager nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af dette affald (anlæg), eller
b) en registreret forhandler, der har fået 
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skriftlig bemyndigelse fra anlægget til at 
handle på dets vegne som modtager, eller
c) en registreret mægler, der har fået 
skriftlig bemyndigelse fra anlægget til at 
handle på dets vegne som modtager.
I tilfælde af ulovlig overførsel, hvor en 
forhandler eller mægler som omhandlet i 
litra b) eller c) har handlet som modtager,
anses det anlæg, der bemyndigede den 
pågældende forhandler eller mægler til at 
handle på sine vegne, som modtager ved 
anvendelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Basel-konventionen (artikel 2, stk. 16 og 19) og OECD-beslutningen
(bestemmelser vedrørende godkendt handlende), kan en forhandler eller mægler optræde som 
modtager. Dette bør også gøres tydeligt i artikel 2, nr. 14. Teksten i ændringsforslaget svarer 
til ordlyden i definitionen af anmelder i artikel 2, nr. 15.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 64
Artikel 2, nr. 15

15) "anmelder": 15) "anmelder": 
a) ved overførsel fra en medlemsstat enhver 
fysisk eller juridisk person, der henhører 
under den pågældende medlemsstats 
jurisdiktion, som har til hensigt at overføre 
affald eller lade affald overføre, og som har 
anmeldepligt. Anmelderen er en af 
nedennævnte personer i den nedenfor 
anførte rækkefølge:

i) ved overførsel fra en medlemsstat enhver 
fysisk eller juridisk person, der er underlagt 
det pågældende lands lovgivning, som har 
til hensigt at overføre affald eller lade affald 
overføre, og som har anmeldepligt, dvs. en 
af nedennævnte personer i den hierarkiske 
rækkefølge, som de er anført:

i) den oprindelige producent, a) den person, hvis aktiviteter producerede 
affaldet

ii) den godkendte nye producent, der 
udfører behandling af affaldet inden 
overførsel,

b) den person, der er godkendt til og 
udfører forbehandling, blanding eller 
anden manipulation, hvorved affaldets art 
eller sammensætning ændres forud for 
overførslen

iii) en godkendt indsamler, som har c) en godkendt indsamler, som fra små 
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indsamlet små mængder af samme type 
affald fra forskellige kilder til en samlet 
overførsel, der skal påbegyndes fra en 
enkelt anmeldt lokalitet,

mængder af samme type af affaldsstrømme
fra forskellige kilder har samlet overførslen,

iv) en registreret forhandler, der har fået 
skriftlig bemyndigelse af den i punkt i), ii) 
og iii) omhandlede oprindelige producent, 
nye producent eller godkendte indsamler til 
at handle på dennes vegne som anmelder,

d) en godkendt indsamler eller en 
registreret forhandler eller mægler, hvis 
personerne under a), b) eller c) er ukendte, 
insolvente eller på anden måde 
indisponible,

v) en registreret mægler, der har fået 
skriftlig bemyndigelse af den i punkt i),ii) 
og iii) omhandlede oprindelige producent, 
nye producent eller godkendte indsamler til 
at handle på dennes vegne som anmelder, 
eller

e) indehaveren, hvis den under d) anførte 
person er ukendt, insolvent eller på anden 
måde indisponibel.

vi) indehaveren, hvis alle de under punkt i), 
ii), iii), iv) og v) anførte personer er 
ukendte eller insolvente.
Hvis en anmelder som omhandlet i punkt 
iv) eller v) ikke i enhver henseende opfylder 
den tilbagetagelsespligt, der er omhandlet i 
artikel 21-24, anses den i henholdsvis 
punkt i), ii) eller iii) omhandlede 
oprindelige producent, nye producent eller 
godkendte indsamler, der bemyndigede den 
pågældende forhandler eller mægler til at 
handle på sine vegne, som anmelder ved 
anvendelsen af nævnte tilbagetagelsespligt. 
I tilfælde af ulovlig overførsel, der er 
anmeldt af en forhandler eller mægler som 
omhandlet i punkt iv) eller v), anses den i 
punkt i), ii) eller iii) omhandlede person, 
der bemyndigede den pågældende 
forhandler eller mægler til at handle på 
sine vegne, som anmelder ved anvendelsen 
af denne forordning.
b) ved import til eller transit gennem 
Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra 
en medlemsstat, enhver af de følgende 
fysiske eller juridiske personer, som 
henhører under afsendelseslandets
jurisdiktion, som har til hensigt at overføre 
affald eller lade affald overføre, eller som 
allerede har overført eller ladet overføre 
affald, enten:

(ii) ved import til eller transit gennem 
Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra 
en medlemsstat, enhver af de følgende 
fysiske eller juridiske personer, som 
henhører under oprindelseslandets
jurisdiktion, som har til hensigt at overføre 
affald eller lade affald overføre, eller som 
allerede har overført eller ladet overføre 
affald, det vil sige:
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i) den person, der er udpeget efter 
lovgivningen i afsendelseslandet, eller hvis 
ingen er udpeget

a) den person, der er udpeget efter 
lovgivningen i eksportlandet, eller hvis 
ingen er udpeget,

ii) indehaveren på det tidspunkt, eksporten 
fandt sted.

b) den person, der er i besiddelse af eller 
retligt har rådighed over affaldet eller 
havde det på det tidspunkt, eksporten fandt 
sted (indehaveren).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører definitionen af anmelder fra Kommissionens oprindelige 
forslag. Ifølge Rådets tekst vil også forhandlere og mæglere kunne anses for anmeldere. Det 
kan sløre ansvaret og skabe problemer med at spore dokumenter. Af hensyn til tydelighed og 
ansvar er Kommissionens ordlyd at foretrække. Se EP's ændringsforslag 15 ogf 22 fra 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Avril Doyle og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 65
Artikel 2, nr. 15, litra a, underpunkt iii

iii) en godkendt indsamler, som har 
indsamlet små mængder af samme type 
affald fra forskellige kilder til en samlet 
overførsel, der skal påbegyndes fra en enkelt 
anmeldt lokalitet,

iii) en godkendt indsamler, som har 
indsamlet små mængder af samme type af 
affaldsstrømme fra forskellige kilder til en 
samlet overførsel, der skal påbegyndes fra 
en enkelt anmeldt lokalitet, eller for affald, 
der hører under Fællesskabets lovgivning 
om producentansvar såsom direktiv 
2002/96/EF:
(A) ) en godkendt indsamler, som af små 
mængder af samme type af affaldsstrømme 
fra forskellige kilder har samlet overførslen
(B) producenten af produktet
(C) enhver person, der på vegne af 
producenten har fået til opgave at arrangere
indsamling og /eller behandling af affaldet

Or. en

Begrundelse

De største forpligtelser i forslaget til forordning pålægges "anmelderen". Definitionen bør 
give producenten af produktet, som er dækket af Fællesskabets lovgivning om 
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producentansvar, såsom direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE), eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, mulighed for at overføre sådant 
affald i overensstemmelse med den respektive fællesskabslovgivning om producentansvar.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 66
Artikel 2, nr. 22

22) "afsendelsesland": et land, hvorfra en 
overførsel af affald er planlagt påbegyndt 
eller påbegyndes

22) "afsendelsesland": et land, hvorfra en 
overførsel af affald er planlagt påbegyndt 
eller påbegyndes; i tilfælde af skrotskibe 
eller -fartøjer kan afsendelsesland også 
omfatte havnestater, flagstater og/eller 
stater med juridisdiktion over ejeren eller 
indehaveren

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med klarhed over, hvornår et skib endeligt betragtes som affald, således at 
et skib ikke bare sejles til en anden havn for at omgå overførselsbestemmelserne. Dette 
ændringsforslag geninfører EP's ændringsforslag 92 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 67
Artikel 2, nr. 24

24) "transitland": et land, bortset fra 
afsendelseslandet og bestemmelseslandet, 
hvorigennem en overførsel af affald er 
planlagt eller finder sted

24) "transitland": et land, bortset fra 
afsendelseslandet og bestemmelseslandet, 
hvorigennem en overførsel af affald er 
planlagt eller finder sted; i tilfælde af 
overførsel af affald: et land, bortset fra 
afsendelseslandet og bestemmelseslandet, 
hvis havne et fartøj, der foretager 
overførsel af affald, anløber eller 
planlægger at anløbe

Or. en
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 68
Afsnit II, overskrift

OVERFØRSLER MELLEM 
MEDLEMSSTATER INDEN FOR 
FÆLLESSKABET ELLER MED

TRANSIT GENNEM TREDJELANDE

OVERFØRSLER INDEN FOR 
FÆLLESSKABET MED ELLER UDEN 
TRANSIT GENNEM TREDJELANDE

Or. en

Begrundelse

Ændring i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1, stk 2, litra a). Afklaring af 
afsnit II's anvendelsesområde  (det dækker også overførsler inden for medlemsstaterne med 
transit gennem andre medlemsstater eller tredjelande).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 69
Artikel 3, stk. 1, litra b, nr.i

i) affald anført i bilag IV i) affald anført i bilag IV, der omfatter 
affald anført i bilag II og VIII til Basel-
konventionen

Or. en

Begrundelse

For at gøre det klart, at anmeldelsesproceduren gælder for alt farligt affald, tilføjes der en 
henvisning til Basel-konventionens lister over farligt affald. Det kan allerede læses i bilag IV, 
del I, hvori der henvises til disse to lister i Basel-konventionen.

Ændringsforslag af Avril Doyle og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 70
Artikel 3, stk. 2, indledning

2. Overførsel af følgende affald bestemt til 
nyttiggørelse er underlagt det generelle krav, 

2. Overførsel af følgende affald bestemt til 
nyttiggørelse er underlagt de generelle krav
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at det skal være ledsaget af bestemte 
oplysninger som fastsat i artikel 18:

fastsat i artikel 18 , hvis mængden af det 
overførte affald er over 20 kg:

Or. en

Begrundelse

Kravene om indgåelse af en kontrakt og om, at det i artikel 3, stk. 2, nævnte affald ledsages af 
den i bilag VII indeholdte formular, er uforholdsmæssige for små mængder overført affald. 
Sådanne små mængder kan sendes pr. post, herunder i tilfælde af returordninger, eller kan 
medbringes af personer, der krydser grænserne (f.eks. emballageaffald eller en kasseret avis).
Hvis frivillige returordninger, der er indført af producenterne af produkterne, skal 
opretholdes, er det ikke praktisk at pålægge forbrugere, der returnerer affaldsprodukter til 
nyttiggørelse, disse forpligtelser.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 71
Artikel 3, stk. 4

4. Overførsel af affald, der udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse for enten at 
vurdere dets fysiske eller kemiske 
egenskaber eller for at bestemme dets 
egnethed til nyttiggørelse eller bortskaffelse 
er ikke omfattet af proceduren med 
forudgående skriftlig anmeldelse og 
samtykke som beskrevet i stk. 1. I stedet 
gælder de i artikel 18 anførte 
proceduremæssige krav. Mængden af affald, 
der kan undtages, når det udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse, fastsættes 
som den rimelige mindstemængde, der er 
nødvendig for på passende vis at kunne 
foretage analysen i hvert enkelt tilfælde, og 
må ikke overstige 25 kg.

4. Overførsel af affald, der udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse eller 
forsøgsformål for enten at vurdere dets 
fysiske eller kemiske egenskaber eller for at 
bestemme dets egnethed til nyttiggørelse 
eller bortskaffelse er ikke omfattet af 
proceduren med forudgående skriftlig 
anmeldelse og samtykke som beskrevet i 
stk. 1. I stedet gælder de i artikel 18 anførte 
proceduremæssige krav. Mængden af affald,
der kan undtages, når det udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse, fastsættes 
som den rimelige mindstemængde, der er 
nødvendig for på passende vis at kunne 
foretage analysen i hvert enkelt tilfælde, og 
må ikke overstige 25 kg.

Or. de

Begrundelse

Fritagelse for anmeldelsespligten bør også omfatte bortskaffelses- og 
nyttiggørelsesforanstaltninger inden for forskning og udvikling og dermed 
grænseoverskridende overførsel af affald til tekniske forsøg.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 72
Artikel 3, stk. 4

4. Overførsel af affald, der udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse for enten at 
vurdere dets fysiske eller kemiske 
egenskaber eller for at bestemme dets 
egnethed til nyttiggørelse eller bortskaffelse 
er ikke omfattet af proceduren med 
forudgående skriftlig anmeldelse og 
samtykke som beskrevet i stk. 1. I stedet 
gælder de i artikel 18 anførte 
proceduremæssige krav. Mængden af affald, 
der kan undtages, når det udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse, fastsættes 
som den rimelige mindstemængde, der er 
nødvendig for på passende vis at kunne 
foretage analysen i hvert enkelt tilfælde, og 
må ikke overstige 25 kg.

4. Overførsel af affald, der udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse for enten at 
vurdere dets fysiske eller kemiske 
egenskaber eller for at bestemme dets 
egnethed til nyttiggørelse eller bortskaffelse 
er ikke omfattet af proceduren med 
forudgående skriftlig anmeldelse og 
samtykke som beskrevet i stk. 1. I stedet 
gælder de i artikel 18 anførte 
proceduremæssige krav. Mængden af affald, 
der kan undtages, når det udtrykkeligt er 
bestemt til laboratorieanalyse, fastsættes 
som den rimelige mindstemængde, der er 
nødvendig for på passende vis at kunne 
foretage analysen i hvert enkelt tilfælde, og 
må ikke overstige 25 kg. Til forsøgsformål i 
anlæg til nyttiggørelse eller bortskaffelse 
kan den overførte mængde være tredive 
gange større. 

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen fra anmeldelsespligten bør også omfatte nyttiggørelses- og 
bortskaffelsesforanstaltninger som led i forskning og udvikling og følgelig 
grænseoverskridende overførsel af affald til tekniske forsøg. Dog skal mængden sættes op, for 
til tekniske forsøg kan det være nødvendigt med en mængde på flere hundrede kilo affald.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 73
Artikel 3, stk. 5

5. Overførsel af blandet kommunalt affald 
(affaldsindgang 20 03 01) indsamlet fra 
private husholdninger, herunder i tilfælde, 
hvor denne indsamling også omfatter 
sådant affald fra andre producenter, til 

udgår



AM\579991DA.doc 15/66 PE 362.657v01-00

DA

nyttiggørelses- og bortskaffelsesanlæg er i 
overensstemmelse med denne forordning 
underlagt samme bestemmelser som 
overførsel af affald bestemt til 
bortskaffelse.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke noget sagligt grundlag for at have særlige regler for blandet kommunalt affald. 
Blandet kommunalt affald er principielt også omfattet af indsigelsesgrundene i artikel 12. 
Disse indsigelsesgrunde sikrer et tilstrækkelig højt beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 74
Artikel 3, stk. 5 a (nyt)

5a. Overførsel af affald, der består af, 
indeholder eller er forurenet med 
kemikalier opført i bilag A, B og C i 
Stockholm-konventionen af 22. maj 2001 
om persistente organiske miljøgifte (POP), 
og som er omfattet af bestemmelserne i den 
pågældende konventions artikel 6, stk. 1 -
der bl.a. omfatter et forbud mod 
bortskaffelsesoperationer, der kan føre til 
nyttiggørelse, genanvendelse, genvinding, 
direkte genbrug eller alternativ anvendelse 
af persistente organiske miljøgifte - er 
omfattet af de samme bestemmelser som 
overførsel af affald bestemt til 
bortskaffelse.

Or. en

Begrundelse

Persistente organiske miljøgifte (POP) skal håndteres i overensstemmelse med FN's 
Stockholm-konvention, som forbyder nyttiggørelse af POP. EU's forordning om POP 
indeholder nogle tvetydigheder om forbudet mod nyttiggørelse/genanvendelse af POP-affald. 
Rådet har slettet de tydeliggørende henvisninger til POP. Dette ændringsforslag genindfører 
Kommissionens tekst om POP.
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Ændringsforslag by Gyula Hegyi

Ændringsforslag 75
Artikel 3, stk. 5 a (nyt)

5a. Overførsel af affald, der består af, 
indeholder eller er forurenet med 
kemikalier opført i bilag A, B og C i 
Stockholm-konventionen af 22. maj 2001 
om persistente organiske miljøgifte (POP), 
er omfattet af de samme bestemmelser som 
overførsel af affald bestemt til 
bortskaffelse.

Or. en

Begrundelse

Genindfører Kommissionens oprindelige reference til Stokholm-konventionen om persistente 
organiske miljøgifte, ifølge hvilken det er udtrykkligt forbudt at lade den type affald gå til 
nyttiggørelse, genanvendelse, genvinding eller direkte genbrug. Det er nødvendigt på grund 
af muligheden for misfortolkning af EU's forordning om POP.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 76
Artikel 4, afsnit 2 a (nyt)

Overførslen kan påbegyndes, efter at 
anmelderen har modtaget:
a) skriftligt samtykke fra den kompetente 
afsendelsesmyndighed eller i tilfælde af 
affald med henblik på nyttiggørelse jf. 
artikel 3, stk. 1, litra b), stiltiende samtykke 
efter udløbet af den kompetente 
afsendelsesmyndigheds 30 dages frist, som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1
b) skriftligt samtykke fra den kompetente 
bestemmelsesmyndighed eller i tilfælde af 
affald med henblik på nyttiggørelse jf. 
artikel 3, stk. 1, litra b), stiltiende samtykke
efter udløbet af den kompetente 
bestemmelsesmyndigheds 30 dages frist, 
som omhandlet i artikel 9, stk. 1, og
c) skriftligt samtykke fra den kompetente 
transitmyndighed eller stiltiende samtykke
efter udløbet af den kompetente 
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transitmyndigheds 30 dages frist, som
omhandlet i artikel 9, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er imod bestræbelserne på at forenkle reglerne, hvis bestemmelsen om "stiltiende 
samtykke" i forbindelse med overførsel af affald til nyttiggørelse  afskaffes. Dette instrument 
udgør i den nuværende praksis en betydelig lettelse af proceduren (tidl. æf. 95).

Ændringsforslag af Avril Doyle og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 77
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. I tilfælde af at en producent har 
etableret en frivillig ordning for 
returnering og nyttiggørelse af hans
produkter, når den endelige bruger har 
kasseret dem, kan den i stk. 1 nævnte 
kontrakt være en kontrakt mellem 
producenten eller hans befuldmægtigede 
kontrahent og modtageren, og de i artikel 6 
nævnte forpligtelser (finansiel 
sikkerhedsstillelse) kan opfyldes af 
producenten eller hans befuldmægtigede 
kontrahent.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at bevare frivillige indsamlings- og 
nyttiggørelsesinitativer, der er oprettet af producenter for at få affald værk fra lossepladser. 
For at gennemføre sådanne frivillige ordninger må det være klart, at den forpligtelse, som 
anmelderen af overførslen har med hensyn til finansiel sikkerhedsstillelse og til at indgå en 
kontrakt med modtageren, i disse tilfælde også kan opfyldes af producenten.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 78
Artikel 5, stk. 3, litra c

c) at modtageren eller anlægget i medfør af 
artikel 16, litra e), skal forelægge et bevis 

c) at anlægget i medfør af artikel 16, litra e), 
skal forelægge et bevis for, at affaldet er 
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for, at affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet 
i overensstemmelse med anmeldelsen og de i 
denne omhandlede betingelser samt med 
kravene i denne forordning.

nyttiggjort eller bortskaffet i 
overensstemmelse med anmeldelsen og de i 
denne omhandlede betingelser samt med 
kravene i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. Ifølge artikel 6, stk., i Basel-konventionen og OECD-
beslutningen skal kun anlægget (og ikke modtageren) bekræfte modtagelse af affaldet og 
senere attestere, at nyttigørelse eller bortskaffelse er afsluttet. Det fremgår navnlig af 
transportformularen i bilag IB (rubrik 17 og 18) og ligeledes af artikel 15, litra c) og e).

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 79
Artikel 5, stk. 4

4. Hvis det overførte affald er bestemt til 
midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, 
skal kontrakten yderligere indeholde 
følgende krav om at modtageren eller 
bestemmelsesanlægget:

4. Hvis det overførte affald er bestemt til 
midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, 
skal kontrakten yderligere indeholde 
følgende krav:

a) i medfør af artikel 15, litra d), og hvis det 
er relevant, e), skal forelægge attesterne om, 
at affaldet er blevet nyttiggjort eller 
bortskaffet i overensstemmelse med 
anmeldelsen og de i denne omhandlede 
betingelser, samt med kravene i denne 
forordning, og

a) i medfør af artikel 15, litra d), og hvis det 
er relevant, e), skal bestemmelsesanlægget 
forelægge attesterne om, at affaldet er blevet 
nyttiggjort eller bortskaffet i 
overensstemmelse med anmeldelsen og de i 
denne omhandlede betingelser, samt med
kravene i denne forordning, og

b) skal foretage anmeldelse til den 
oprindelige kompetente 
afsendelsesmyndighed i det oprindelige 
afsendelsesland i overensstemmelse med 
artikel 15, litra f), ii).

b) modtageren skal foretage anmeldelse til 
den oprindelige kompetente 
afsendelsesmyndighed i det oprindelige 
afsendelsesland i overensstemmelse med 
artikel 15, litra f), ii).

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 80
Artikel 6, stk. 5, afsnit 2

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring skal frigives, når anmelderen har 
forelagt bevis for, at affaldet har nået sit 
bestemmelsessted og er blevet nyttiggjort 
eller bortskaffet på en miljømæssigt 
forsvarlig måde. Den attest, der er 
omhandlet i artikel 16, litra e), eller, hvis 
dette er relevant, i artikel 15, litra e), hvad 
angår midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, udgør bevis herfor.

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring skal frigives, når den pågældende 
kompetente myndighed har modtaget den
attest, der er omhandlet i artikel 16, litra e), 
eller, hvis dette er relevant, i artikel 15, 
litra e), hvad angår midlertidig nyttiggørelse 
eller bortskaffelse.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 15 og 16  attesterer anlægget (og ikke anmelderen), at nyttiggørelse eller 
bortskaffelse er afsluttet og sender transportdokumentet med denne attest til anmelderen og 
de pågældende kompetente myndigheder. I henhold til artikel 21, stk. 8, artikel 23, stk. 6, 
artikel 34, stk. 3, litra f), nr. i) og artikel 37, stk. 3, litra f), nr. i), fører udstedelse af denne 
attest til frigørelse af den finansielle sikkerhedsstillelse. Af hensyn til konsekvensen i teksten 
bør dette også være tilfældet i artikel 6, stk. 5, 6 og 8.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 81
Artikel 6, stk. 6

6. Hvis overførslen af affald er bestemt til 
midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, 
og en yderligere nyttiggørelse eller 
bortskaffelse finder sted i 
bestemmelseslandet, kan den finansielle 
sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som 
en undtagelse fra stk. 5, frigives, når affaldet 
forlader det anlæg, der udfører den 
midlertidige behandling, og anmelderen 
forelægger bevis for, at den midlertidige 
behandling er afsluttet. Den attest, der er 
omhandlet i artikel 15, litra d), udgør bevis 
herfor. I så fald skal en eventuel yderligere 
overførsel til nyttiggørelse eller bortskaffelse 
dækkes af en ny finansiel sikkerhed eller 

6. Hvis overførslen af affald er bestemt til 
midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, 
og en yderligere nyttiggørelse eller 
bortskaffelse finder sted i 
bestemmelseslandet, kan den finansielle 
sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som 
en undtagelse fra stk. 5, frigives, når affaldet 
forlader det anlæg, der udfører den 
midlertidige behandling, og den pågældende 
kompetente myndighed har modtaget den
attest, der er omhandlet i artikel 15, litra d). I 
så fald skal en eventuel yderligere overførsel 
til nyttiggørelse eller bortskaffelse dækkes af 
en ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring, medmindre den kompetente 
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tilsvarende forsikring, medmindre den 
kompetente bestemmelsesmyndighed 
accepterer, at en sådan finansiel sikkerhed 
eller tilsvarende forsikring ikke er 
nødvendig. Dette indebærer, at den 
kompetente bestemmelsesmyndighed er 
ansvarlig for at opfylde forpligtelser, der 
opstår i forbindelse med en ulovlig 
overførsel, eller for tilbagetagelse, hvis 
overførslen eller den yderligere nyttiggørelse 
eller bortskaffelse ikke kan afsluttes som 
planlagt.

bestemmelsesmyndighed accepterer, at en 
sådan finansiel sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring ikke er nødvendig. Dette 
indebærer, at den kompetente 
bestemmelsesmyndighed er ansvarlig for at 
opfylde forpligtelser, der opstår i forbindelse 
med en ulovlig overførsel, eller for 
tilbagetagelse, hvis overførslen eller den 
yderligere nyttiggørelse eller bortskaffelse 
ikke kan afsluttes som planlagt.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 15 og 16  attesterer anlægget (og ikke anmelderen), at nyttiggørelse eller 
bortskaffelse er afsluttet og sender transportdokumentet med denne attest til anmelderen og 
de pågældende kompetente myndigheder. I henhold til artikel 21, stk. 8, artikel 23, stk. 6, 
artikel 34, stk. 3, litra f), nr. i) og artikel 37, stk. 3, litra f), nr. i), fører udstedelse af denne 
attest til frigørelse af den finansielle sikkerhedsstillelse. Af hensyn til konsekvensen i teksten 
bør dette også være tilfældet i artikel 6, stk. 5, 6 og 8.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 82
Artikel 6, stk. 8, afsnit 2

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring skal frigives, når anmelderen har 
forelagt bevis for, at det pågældende affald 
har nået sit bestemmelsessted og er 
nyttiggjort eller bortskaffet på en 
miljømæssigt forsvarlig måde. Stk. 5, andet 
afsnit, andet punktum, og stk. 6 finder 
tilsvarende anvendelse.

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring skal frigives, når den pågældende 
kompetente myndighed har modtaget den 
attest, der omtales i artikel 16, litra e) eller i 
givet fald i artikel 15, litra e), for så vidt 
angår midlertidige nyttiggørelses- eller 
bortskaffelsesoperationer, for det 
pågældende affald. Stk. 6 finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 15 og 16  attesterer anlægget (og ikke anmelderen), at nyttiggørelse eller 
bortskaffelse er afsluttet og sender transportdokumentet med denne attest til anmelderen og 
de pågældende kompetente myndigheder. I henhold til artikel 21, stk. 8, artikel 23, stk. 6, 
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artikel 34, stk. 3, litra f), nr. i) og artikel 37, stk. 3, litra f), nr. i), fører udstedelse af denne 
attest til frigørelse af den finansielle sikkerhedsstillelse. Af hensyn til konsekvensen i teksten 
bør dette også være tilfældet i artikel 6, stk. 5, 6 og 8.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 83
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2

Hvis den kompetente transitmyndighed ikke 
har gjort indsigelse inden ovennævnte frist 
på 30 dage, formodes stiltiende samtykke at 
foreligge.

Hvis den pågældende kompetente 
myndighed ikke har gjort indsigelse inden 
ovennævnte frist på 30 dage, formodes 
stiltiende samtykke at foreligge.

Or. en

Begrundelse

Det er imod bestræbelserne på at forenkle reglerne, hvis bestemmelsen om "stiltiende 
samtykke" i forbindelse med overførsel af affald til nyttiggørelse afskaffes. Dette instrument 
udgør i den nuværende praksis en betydelig lettelse af proceduren.

Ændringsforslag af Avril Doyle og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 84
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

For affald, der overføres til nyttiggørelse 
(herunder genbrug), og som henhører 
under Fællesskabets lovgivning om 
producentansvar (f.eks. under direktiv 
2002/96/EF om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr), formodes der at 
foreligge stiltiende samtykke for alle 
involverede kompetente myndigheder, hvis 
der ikke er gjort indsigelse mod den 
anmeldte overførsel (eller overførsler i 
tilfælde af en samlet anmeldelse) inden den 
nævnte 30-dages frist.

Or. en

Begrundelse

OECD-beslutning C(2001)107 endel. anerkender udtrykkeligt muligheden for at anvende 
stiltiende samtykke til overførsler af affald bestemt til nyttiggørelse. Der forventes at blive 
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indsamlet store mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (herunder genbrug 
af kasserede apparater eller dele) efter gennemførelsen af direktiv 2002/96EF om WEEE. 
Direktivet omhandler WEEE, der transporteres mellem medlemsstater for at blive leveret til 
behandlings- og genvindingsanlæg.

Hvis der kræves udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke, er det i betragtning af den 
store mængde anmeldelser, der forventes, usandsynligt, at medlemsstaternes kompetente 
myndigheder vil have de fornødne ressourcer til og dermed mulighed for at svare inden for 
den angivne 30-dages frist. Det vil føre til forsinkelser og opbygning af affaldslagre.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 85
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

Hvis der ikke inden for den nævnte 30-
dages frist gøres indsigelse mod en 
overførsel af affald, jf. artikel 3, stk. 1, litra 
b), nr. i), som falder under bilag IV, del II, 
formodes der at foreligge stiltiende 
samtykke.

Or. de

Begrundelse

Det er imod bestræbelserne på at forenkle reglerne, hvis bestemmelsen om "stiltiende 
samtykke" i forbindelse med overførsel af affald til nyttiggørelse afskaffes. Dette instrument 
udgør i den nuværende praksis en betydelig lettelse af proceduren. Ændringsforslaget 
vedrører affald på den hidtidige "gule affaldsliste" (bilag III i forordning (EØF) nr. 259/93).

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 86
Artikel 9, stk. 7

7. Nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af 
affald i forbindelse med en planlagt 
overførsel skal være afsluttet senest et 
kalenderår efter, at modtageren har 
modtaget affaldet, medmindre de berørte 
kompetente myndigheder angiver en kortere 
periode.

7. Nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af 
affald i forbindelse med en planlagt 
overførsel skal være afsluttet senest et 
kalenderår efter, at anlægget har modtaget 
affaldet, medmindre de berørte kompetente 
myndigheder angiver en kortere periode.
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Or. en

Begrundelse

Ændring, der skal sikre konsekvens i teksten (se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c)).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 87
Artikel 9, stk. 9 a (nyt)

9a. Modtageren underrettes i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2., af 
den kompetente afsendelsesmyndighed om 
fremsendelse af anmeldelsen, modtager i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, en 
kopi af bekræftelsen af modtagelsen fra 
den kompetente bestemmelsesmyndighed 
og modtager i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, en kopi af afgørelsen fra de 
kompetente myndigheder. 

Or.de

Begrundelse

Modtageren af affaldet bør, som det også allerede er tilfældet i de nugældende forordning om 
overførsel, ubetinget informeres om forløbet af anmeldelsesproceduren, da han allerede har 
indgået en kontrakt med anmelderen om behandling af affaldet, og der kan forekomme vigtige 
ændringer, som kan få indflydelse på overførslen af affaldet, såsom driftsafbrydelse på 
anlægget eller ændringer af kapacitetsudnyttelsen.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 88
Artikel 10, stk. 4 a (nyt)

4a. Afsendelses- og 
bestemmelsesmyndighederne kan anmode 
modtageren om regelmæssigt at udarbejde 
rapporter med angivelse af alle
affaldsbehandlingsoperationer.
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Disse rapporter indeholder enkeltheder om 
al ind- og udførsel af affald for hver enkelt 
behandlingsmetode, således at 
myndighederne til enhver tid kan
kontrollere, at overførslerne gennemføres i 
overensstemmelse med anmeldelsen.

Or. en

Begrundelse

Det drejer sig om at indføre et krav om oplysninger, for at de kompetente myndigheder kan 
føre effektiv kontrol med strømmen af affald, og hvordan det behandles, i overensstemmelse 
med de givne tilladelser (tidl. ændringsforslag 33 vedtaget på plenarmødet).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 89
Artikel 11, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) den planlagte overførsel eller 
bortskaffelse vil ikke være i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
Basel-konventionen om at sikre 
miljømæssig forsvarlig håndtering, om at  
reducere grænseoverskridende transport af 
farligt affald og andet affald til et minimum 
og med princippet om tilstrækkelig national 
egenkapacitet med hensyn til 
affaldsbehandling,

Or. en

Begrundelse

Teksten har til formål at styrke mulighederne for at gøre indsigelse mod eksport og skaber 
stærkere bånd til Basel-forpligtelserne. Dette ændringsforslag hænger sammen med et 
lignende ændringsforslag til artikel 12.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 90
Artikel 11, stk. 1, litra d
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d) anmelderen eller modtageren har 
gentagne gange ikke overholdt artikel 15 og 
16 i forbindelse med tidligere overførsler,

d) anmelderen eller anlægget har gentagne 
gange ikke overholdt artikel 15 og 16 i 
forbindelse med tidligere overførsler,

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 91
Artikel 11, stk. 1, litra g, underpunkt i

i) for at gennemføre princippet om 
tilstrækkelig egenkapacitet på 
fællesskabsplan og nationalt plan,

i) for at gennemføre princippet om 
tilstrækkelig egenkapacitet på 
fællesskabsplan,

Or. en

Begrundelse

Det indre marked bør også gælde for affaldsbehandling.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 92
Artikel 11, stk. 1, litra h

h) det pågældende affald vil blive behandlet 
i et anlæg, der er omfattet af direktiv 
96/61/EF, men som ikke anvender den 
bedste tilgængelige teknik som defineret i 
nævnte direktivs artikel 9, stk. 4, i 
overensstemmelse med anlæggets tilladelse, 
eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne metode kan være i modstrid med principperne for det indre marked.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 93
Artikel 12, stk. 1, litra a

a) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med direktiv 
75/442/EØF, navnlig dets artikel 3, 4, 7 og 
10, 

a) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med direktiv 
75/442/EØF, navnlig dets artikel 3, 4, 7 og 
10, undtagen i tilfælde, der dækkes af 
nedenstående punkter,

Or. en

Begrundelse

Klarhed og for at undgå overlapning af bestemmelser. Den 16. december 2006 afklarede EF-
Domstolen artikel 7, stk. 4, første led, i forordning 259/93 (sag C-277/02). Ifølge denne 
afgørelse kan de kompetente myndigheder gøre indsigelse, hvis der findes lavere 
behandlingsstandarder i bestemmelseslandet end i afsendelseslandet. En sådan 
indsigelsesgrund findes der i artikel 12, stk.1, litra c. Indholdet af artikel 7, stk. 4, litra a), 
første led, i forordning 259/93 indgår - med en mindre ændring - i artikel 12, stk. 1, litra a), 
der betragtes som en dobbeltsbestemmelse. Der kan altså forekomme en vis overlapning 
mellem artikel 12, stk. 1, litra a) og artikel 12, stk. 1, litra h), j) og k).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 94
Artikel 12, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) den planlagte overførsel eller 
bortskaffelse vil ikke være i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
Basel-konventionen om at sikre 
miljømæssig forsvarlig behandling, om at  
reducere grænseoverskridende transport af 
farligt affald og andet affald til et minimum 
og med princippet om tilstrækkelig national 
egenkapacitet med hensyn til 
affaldsbehandling,

Or. en

Begrundelse

Teksten har til formål at styrke mulighederne for at gøre indsigelse mod eksport og skaber 
stærkere bånd til Basel-forpligtelserne. Dette ændringsforslag hænger sammen med et 
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lignende ændringsforslag til artikel 11.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 95
Artikel 12, stk. 1, litra b

b) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med national lovgivning 
om miljøbeskyttelse, offentlig orden, 
offentlig sikkerhed eller
sundhedsbeskyttelse, som vedrører forhold, 
der finder sted i det land, der gør indsigelse, 

b) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med national lovgivning 
vedtaget til gennemførelse af EU-direktiver 
og i overensstemmelse med EU-
forordninger om miljøbeskyttelse, offentlig 
orden, offentlig sikkerhed,
sundhedsbeskyttelse eller miljøbeskatning, 
som vedrører forhold, der finder sted i det
land, der gør indsigelse, 

Or. en

Begrundelse

En korrekt og ensartet anvendelse af forordningen om overførsel af affald kræver, at 
indsigelsesmulighederne for alle lande udelukkende er baseret på de samme principper og 
regler i EU.

Det land, der gør indsigelse, bør ikke have tilladelse til at anvende sin egen lovgivning som 
begrundelse for indsigelsen, hvis den ikke er baseret på fællesskabslovgivningen. Dette ville 
ligesom visser former for specifik national miljøbeskatning føre til forstyrrelser på det indre 
marked og et øget antal retssager.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 96
Artikel 12, stk. 1, litra c, afsnit 1

c) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med national lovgivning 
i afsendelseslandet om nyttiggørelse af 
affald, herunder også når den planlagte 
overførsel af affald er bestemt til 
nyttiggørelse i et anlæg, der har lavere 
behandlingsstandarder for det pågældende 
affald end anlæggene i afsendelseslandet, 
idet der tages hensyn til behovet for at sikre 

udgår
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et velfungerende indre marked.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse vil skabe hindringer på det europæiske marked for nyttiggørelse og 
bortskaffelse af affald, samtidig med at den ikke vil forbedre de miljømæssige standarder for 
affaldsbehandling i EU. Da ordlyden af dette stykke endvidere er både vag og kompleks, 
kunne den medføre øget ulovlig overførsel af affald og ville sandsynligvis resulterer i en 
række retssager.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 97
Artikel 12, stk. 1, litra c

c) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med national lovgivning i 
afsendelseslandet om nyttiggørelse af affald, 
herunder også når den planlagte overførsel 
af affald er bestemt til nyttiggørelse i et 
anlæg, der har lavere behandlingsstan-
darder for det pågældende affalds end 
anlæggene i afsendelseslandet, idet der 
tages hensyn til behovet for at sikre et 
velfungerende indre marked.

c) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med national lovgivning i 
afsendelseslandet, vedtaget til 
gennemførelse af EU-direktiver og i 
overensstemmelse med EU-forordninger, 
om nyttiggørelse af affald, idet der tages 
hensyn til behovet for at sikre et 
velfungerende indre marked.

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, 
hvis:

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, 
hvis:

i) der findes tilsvarende 
fællesskabslovgivning, navnlig om affald, og 
der i den nationale lovgivning, der skal 
gennemføre denne fællesskabslovgivning på 
nationalt plan, er indarbejdet mindst lige så 
strenge krav som i fællesskabslovgivningen,

i) der findes tilsvarende 
fællesskabslovgivning, navnlig om affald, og 
der i den nationale lovgivning, der skal 
gennemføre denne fællesskabslovgivning på 
nationalt plan, er indarbejdet mindst lige så 
strenge krav som i fællesskabslovgivningen,

ii) nyttiggørelsen i bestemmelseslandet 
finder sted under betingelser, der stort set 
svarer til dem, der er foreskrevet i 
afsendelseslandets nationale lovgivning,

ii) nyttiggørelsen i bestemmelseslandet 
finder sted under betingelser, der stort set 
svarer til dem, der er foreskrevet i 
fællesskabslovgivningen,

iii) bestemmelserne i anden national 
lovgivning i afsendelseslandet end den 
under i) nævnte ikke er blevet meddelt i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
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informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester1, når det er påkrævet ifølge det 
nævnte direktiv,
___________________
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved 
tiltrædelsesakten af 2003.

Or. en

Begrundelse

En korrekt og ensartet anvendelse af forordningen om overførsel af affald kræver, at 
indsigelsesmulighederne for alle lande udelukkende er baseret på de samme principper og 
regler i EU.

Indsigelser bør ikke være baseret på subjektive eller uklare kriterier (f.eks. "lavere 
behandlingsstandarder") eller nationale regler, der ikke er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Det kan skabe konkurrenceforvridende forhold og føre til et øget 
antal retssager.

For at reducere affaldsbehandlingens miljømæssige virkninger, bør overførsel af affald 
mellem medlemsstaterne desuden fremmes, hvis behandlingen i bestemmelseslandet har bedre 
miljømæssige virkninger end behandlingen i afsendelseslandet. Denne tanke findes ikke i
forslaget, og det kan føre til, at denne artikel anvendes til at beskytte lokale 
behandlingsfirmaer i stedet for at bidrage til en virkelig forbedring af affaldsbehandlingens 
miljømæssige virkninger.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 98
Artikel 12, stk. 1, litra e

e) anmelderen eller modtageren har 
gentagne gange ikke overholdt artikel 15 og 
16, i forbindelse med tidligere overførsler,

e) anmelderen eller anlægget har gentagne 
gange ikke overholdt artikel 15 og 16, i 
forbindelse med tidligere overførsler,

Or. en

Begrundelse

Ændring for at sikre konsekvens i teksten. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)
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Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 99
Artikel 12, stk. 1, litra i

i) det pågældende affald vil blive behandlet 
i et anlæg, der er omfattet af direktiv 
96/61/EF, men som ikke anvender den 
bedste tilgængelige teknik som defineret i 
nævnte direktivs artikel 9, stk. 4, i 
overensstemmelse med anlæggets tilladelse,

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne indsigelsesgrund er i modstrid med den gældende ret, da de såkaldte BAT-dokumenter, 
der udarbejdes på grundlag af direktiv 96/61/EF (det såkaldte IPPC-direktiv om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og skal beskrive teknikkens nuværende tilstand, 
ikke er bindende for de nationale myndigheder. Hvis denne indsigelsesgrund medtages, vil det 
give BAT-dokumenterne en retligt bindende virkning.

Desuden bør der tilstræbes samlede regler i forbindelse med drøftelsen om inddragelse af alle 
affaldsbehandlingsanlæg under IPPC-direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 100
Artikel 12, stk. 1, litra i)

i) det pågældende affald vil blive behandlet i 
et anlæg, der er omfattet af direktiv 
96/61/EF, men som ikke anvender den 
bedste tilgængelige teknik som defineret i 
nævnte direktivs artikel 9, stk. 4, i 
overensstemmelse med anlæggets tilladelse,

i) det pågældende affald i givet fald vil blive 
behandlet i et anlæg, der har fået en 
tilladelse i overenstemmelse med direktiv 
96/61/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening, og som ikke 
behandler affaldet i overensstemmelse med 
denne tilladelse,

Or. en

Begrundelse

Forslaget stemmer i den foreliggende form ikke overens med ånden i direktiv 96/61/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Tilladelserne til 
affaldsbehandlingsanlæg omfattet af IPPC-direktivet skal tage hensyn til en lang række 
forskellige specifikationer og ikke kun de former for bedst tilgængelig teknologi (BAT), der 
anbefales i BREF-dokumenterne.
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Det påhviler de kompetente myndigheder, der giver tilladelse, at fastlægge, hvilke 
specifikationer der gælder for affaldsbehandlingsanlægget og derefter at sørge for, at 
bestemmelserne i tilladelsen overholdes. Derfor bør kun myndighederne i det land, hvor 
behandlingsanlægget ligger, have lov til at gøre indsigelse på grund af manglende 
overholdelse af bestemmelserne i tilladelsen, og ikke myndighederne i afsendelses- eller 
transitlandet. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Philippe Busquin

Ændringsforslag 101
Artikel 12, stk. 1, litra i)

i) det pågældende affald vil blive behandlet i et 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
96/61/EF, men som ikke anvender den 
bedste tilgængelige teknik som defineret i 
nævnte direktivs artikel 9, stk. 4, i 
overensstemmelse med anlæggets 
tilladelse,

i) det pågældende affald vil blive behandlet i 
et anlæg, der er omfattet af direktiv 
96/61/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening, og som ikke 
behandler affaldet i overensstemmelse med 
denne tilladelse,

Or. fr

Begrundelse

Forslaget stemmer i den foreliggende form ikke overens med ånden i direktiv 96/61/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Tilladelserne til 
affaldsbehandlingsanlæg omfattet af IPPC-direktivet skal tage hensyn til en lang række 
forskellige specifikationer og ikke kun de former for bedst tilgængelig teknologi (BAT), der 
anbefales i BREF-dokumenterne.

Det påhviler de kompetente myndigheder, der giver tilladelse, at fastlægge, hvilke 
specifikationer der gælder for affaldsbehandlingsanlægget og derefter at sørge for, at 
bestemmelserne i tilladelsen overholdes. Derfor bør kun myndighederne i det land, hvor 
behandlingsanlægget ligger, have lov til at gøre indsigelse på grund af manglende 
overholdelse af bestemmelserne i tilladelsen, og ikke myndighederne i afsendelses- eller 
transitlandet.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 102
Artikel 12, stk. 1, litra k)

k) at det pågældende affald ikke behandles 
i overensstemmelse med planer for 

udgår
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håndtering af affald, der er opstillet i 
henhold til artikel 7 i direktiv 75/442/EØF, 
med det formål at sikre gennemførelse af 
retligt bindende nyttiggørelses- og 
genanvendelseskrav, der er fastlagt i 
fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 i direktiv 75/442/EC indeholder en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde 
affaldshåndteringsplaner med henblik på bortskaffelse af affald. For så vidt angår 
nyttiggørelse, er det nødvendigt at tage hensyn til alle muligheder for 
nyttiggørelsesbehandling i EU for at undgå funktionsforstyrrelse på EU's indre marked og for 
at sikre adgang for europæiske firmaer, der anvender affald til nyttiggørelse. Hvis der kan 
sikres et velfungerende indre marked for nyttiggørelse af affald, giver det mulighed for at 
optimere nyttiggørelsesoperationerne og minimere de miljømæssige virkninger af 
affaldsproduktion og affaldsbehandling.

Denne artikel kunne få den virkning, at de enkelte medlemsstater bliver nødt til at være 
selvforsynende med hensyn til behandling af affald til nyttiggørelse. Det ville føre etablering 
af mange dyre, men underudnyttede infrastrukturer uden potentiale for at skabe netværk 
inden for det indre marked.

En korrekt anvendelse af forordningen om overførsel af affald kræver, at 
indsigelsesmulighederne for alle lande baseres på de samme principper og regler I EU.

 

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 103
Artikel 12, stk. 1, litra k)

k) at det pågældende affald ikke behandles 
i overensstemmelse med planer for 
håndtering af affald, der er opstillet i 
henhold til artikel 7 i direktiv 75/442/EØF, 
med det formål at sikre gennemførelse af 
retligt bindende nyttiggørelses- og 
genanvendelseskrav, der er fastlagt i 
fællesskabslovgivningen.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Artikel 7 i direktiv 75/442/EC indeholder en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde 
affaldshåndteringsplaner med henblik på bortskaffelse af affald. For så vidt angår 
nyttiggørelse, er det nødvendigt at tage hensyn til alle muligheder for 
nyttiggørelsesbehandling i EU. Hvis der kan sikres et velfungerende indre marked for 
nyttiggørelse af affald, giver det mulighed for at optimere nyttiggørelsesoperationerne og 
minimere de miljømæssige virkninger af affaldsproduktion og affaldsbehandling.

Denne artikel kunne få den virkning, at de enkelte medlemsstater bliver nødt til at være 
selvforsynende med hensyn til behandling af affald til nyttiggørelse. Det ville føre etablering 
af mange dyre, men underudnyttede infrastrukturer.

En korrekt anvendelse af forordningen om overførsel af affald kræver, at 
indsigelsesmulighederne for alle lande baseres på de samme principper og regler I EU.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 104
Artikel 12, stk. 1 a (nyt)

1a. De i stk. 1, litra c) og g) nævnte 
indsigelsesgrunde kan kun gøres gældende, 
indtil der træder en specifik 
fællesskabslovgivning i kraft, dog højst fire 
år efter dennde forordnings ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

De i litra g nævnte nyttigørelseskriterier kræver en grundlæggende retlig afklaring. Det bør 
ske i forbindelse med en revision af rammedirektivet om affald (direktiv 75/442/EØF, ændret 
ved direktiv 91/156/EØF). Derfor bør indsigelsesgrundene begrænses tidsmæssigt.

Artikel 12, stk. 1, litra c) indebærer en fravigelse fra princippet om det indre marked, der ikke 
kan begrundes i særlige krav om miljøbeskyttelse eller beskyttelse af folkesundheden. Det 
ville føre til en renationalisering af affaldsbortskaffelsen. Selv om det ifølge den fælles 
holdning principielt ikke er muligt at gøre indsigelse på grundlag af fællesskabslovgivning, 
navnlig om affald, er der fare for, at indsigelsesgrunden i artikel 12, stk. 1, litra c) i tilfælde 
af forsinket eller ufuldstændig indførelse af europæisk krav i forbindelse med affald og 
genanvendte råmaterialer kan medføre en varig afvigelse fra princippet om det indre marked. 
Derfor bør denne indsigelsesgrund gøres tidsmæssigt begrænset.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 105
Artikel 13, stk. 1, litra a

a) affaldet har i det væsentlige ensartede 
fysiske og kemiske egenskaber,

a) affaldet har i det væsentlige ensartede 
fysiske og kemiske egenskaber, og

Or. en

Begrundelse

Indfører ordet "og", som var udeladt, for at gøre det klart, at alle tre betingelser skal opfyldes 
for en samlet anmeldelse.

Ændringsforslag af Avril Doyle og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 106
Artikel 13, stk. 1 a (nyt)

1a. Anmelderen kan, selv om betingelserne 
i stk. 1, litra b) og c) ikke er opfyldt, 
foretage en samlet anmeldelse, der dækker 
flere overførsler fra en eller flere 
lokaliteter, hvis affaldet hører under  
fællesskabslovgivningen om 
producentansvar (f.eks. direktiv 
2002/96/EF). Anmelderen kan med en 
samlet anmeldelse dække enhver overførsel 
bestemt til midlertidig nyttiggørelse, og så 
finder bestemmelserne i artikel 15 ikke 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ifølge visse skøn ville der bare i forbindelse med direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE) kræves 2,5 millioner skriftlige samtykker om året til overførsel 
af WEEE.

Ændringsforslaget har til formål at lette transporten af sådant affald ved at give mulighed for 
at foretage en samlet anmeldelse og fjerne kravene om, at overførsel af affald omfattet af en
samlet anmeldelse skal sendes til samme anlæg i bestemmelseslandet og følge den samme 
rute. I stedet kunne man med en godkendt indsamlingsordning indgive en samlet anmeldelse 
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for den medlemsstat, som man ønsker at overføre affaldet til, og denne anmeldelse skulle 
dække alle indsamlingssteder i den pågældende medlemsstat. Der kunne så stilles krav om 
yderligere oplysninger om den indgivne anmeldelse jf. artikel 4, stk. 3.

Visse overførsler af affald, der er dækker af EU-initiativer om producentansvar, såsom
WEEE, kan sorteres eller samles, inden de sendes til endelig nyttiggørelse, og en anmelder 
bør have mulighed for at indføje disse overførsler til midlertidig nyttiggørelse i den samlede 
anmeldelse.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 107
Artikel 13, stk. 3

De berørte kompetente myndigheder kan 
som betingelse for samtykke til en samlet 
anmeldelse kræve yderligere oplysninger og 
dokumentation i overensstemmelse med 
artikel 4, nr. 2, andet afsnit og nr. 3, andet 
afsnit.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 108
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Ved en producents frivillige 
tilbagetagelse af affald gælder følgende:
a) den samlede anmeldelse omfatter en 
affaldsfordelingsnøgle, alle 
affaldsproducenter i den pågældende 
medlemsstat samt højst 250 t affald pr. år 
og affaldsproducent
b) producenten forelægger en generel 
transitgodkendelse gennem alle 
transitlande
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c) producenten forelægger en årsoversigt 
med en liste over alle affaldsproducenter 
for de kompetente myndigheder
d) den kompetente bestemmelsesmyndighed 
kontrollerer, at det frivilligt tilbagetagne 
affald bortskaffes korrekt
e) uanset artikel 5, stk. 4, sætning 4, kan 
producenten også på anmodning sende den 
mellem ham og affaldsproducenten 
indgåede kontrakt til den pågældende 
kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af den voksende betydning af producentansvar i den europæiske miljøpolitik bør 
"frivillig tilbagetagelse" af produktaffald som led i en samlet anmeldelse være mulig. Dette 
nedbringer de bureaukratiske hindringer og sætter producenten i stand til at gennemføre 
tilbagetagelser af produktaffald, der hidtil ikke har været økonomisk gennemførlige (tidl. æf. 
99 vedtaget på plenarmødet).

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 109
Artikel 15, stk. 1, litra d

d) Så hurtigt som muligt, dog senest 30 dage 
efter afslutningen af den midlertidige 
nyttiggørelse eller bortskaffelse og senest et 
kalenderår efter affaldets modtagelse eller 
eventuelt en kortere periode i henhold til 
bestemmelserne i artikel 9, stk. 7, skal 
modtageren eller anlægget med ansvar for
de pågældende behandlinger attestere, at den 
midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse 
af affaldet er tilendebragt.

d) Så hurtigt som muligt, dog senest 30 dage 
efter afslutningen af den midlertidige 
nyttiggørelse eller bortskaffelse og senest et 
kalenderår efter affaldets modtagelse eller 
eventuelt en kortere periode i henhold til 
bestemmelserne i artikel 9, stk. 7, skal 
anlægget med ansvar for de pågældende 
behandlinger attestere, at den midlertidige 
nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er 
tilendebragt.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)



AM\579991DA.doc 37/66 PE 362.657v01-00

DA

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 110
Artikel 16, stk. 1, litra c

c) Formularer, der ledsager den enkelte 
transport: Anmelderen beholder en kopi af 
transportformularen. Transportformularen 
og kopier af anmeldelsesformularen med de 
berørte kompetente myndigheders skriftlige 
samtykke og betingelser skal ledsage hver 
enkelt transport. Modtageren beholder 
transportformularen.

c) Formularer, der ledsager den enkelte 
transport: Anmelderen beholder en kopi af 
transportformularen. Transportformularen 
og kopier af anmeldelsesformularen med de 
berørte kompetente myndigheders skriftlige 
samtykke og betingelser skal ledsage hver 
enkelt transport. Det anlæg, der modtager 
affaldet, beholder transportformularen.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 111
Artikel 16, stk. 1, litra d

d) Skriftlig bekræftelse for modtagelse fra 
modtageren: Inden tre dage fra affaldets 
modtagelse sender modtageren en skriftlig 
bekræftelse af affaldets modtagelse.

d) Skriftlig bekræftelse for modtagelse fra 
anlægget: Inden tre dage fra affaldets 
modtagelse sender anlægget en skriftlig 
bekræftelse af affaldets modtagelse.

Denne bekræftelse skal angives i eller 
vedlægges transportformularen.

Denne bekræftelse skal angives i eller 
vedlægges transportformularen.

Modtageren sender underskrevne kopier af 
transportformularen med denne bekræftelse 
til anmelderen og til de berørte kompetente 
myndigheder.

Det pågældende anlæg sender underskrevne 
kopier af transportformularen med denne 
bekræftelse til anmelderen og til de berørte 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 112
Artikel 16, stk. 1, litra e

e) Modtagerens attest for ikke-midlertidig 
nyttiggørelse eller bortskaffelse: Så hurtigt 
som muligt, men senest 30 dage efter den 
ikke-midlertidige nyttiggørelses eller 
bortskaffelses afslutning og senest et år eller 
eventuelt en kortere periode, i henhold til 
artikel 9, stk. 7, efter affaldets modtagelse,
skal modtageren eller det anlæg, der 
behandler det, på eget ansvar attestere, at 
den ikke-midlertidige nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af affaldet er tilendebragt.

e) Anlæggets attest for ikke-midlertidig 
nyttiggørelse eller bortskaffelse: Så hurtigt 
som muligt, men senest 30 dage efter den 
ikke-midlertidige nyttiggørelses eller 
bortskaffelses afslutning og senest et år eller 
eventuelt en kortere periode, i henhold til 
artikel 9, stk. 7, efter affaldets modtagelse,
skal det anlæg, der behandler det, på eget 
ansvar attestere, at den ikke-midlertidige 
nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er 
tilendebragt.

Denne attest skal indeholdes i eller 
vedlægges transportformularen.

Denne attest skal indeholdes i eller 
vedlægges transportformularen.

Modtageren sender underskrevne kopier af 
transportformularen med denne attest til 
anmelderen og til de berørte kompetente 
myndigheder.

Det pågældende anlæg sender underskrevne 
kopier af transportformularen med denne 
attest til anmelderen og til de berørte 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 113
Artikel 18, stk. 1, indledning

1. Affald som omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 
4, der skal overføres fra en medlemsstat til 
en anden medlemsstat og/eller passere i 
transit gennem en eller flere medlemsstater, 
er omfattet af følgende proceduremæssige 
krav:

1. Affald som omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 
4, der skal overføres, er omfattet af følgende 
proceduremæssige krav:

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af overflødig tekst. Det fremgår klart af artikel 1, stk. 2, og definitionen af 
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overførsel i artikel 2, stk. 34, hvilke overførsler der er dækket af artikel 18, stk. 1. Denne form 
for tekst indgår heller ikke i artikel 3, stk. 1, eller i artikel 4, afsnit 1, om proceduren med 
forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 114
Artikel 18, stk. 2, afsnit 2

Den person, der står for overførslen, eller 
modtageren skal på anmodning af den 
berørte kompetente myndighed fremvise en 
kopi af kontrakten.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed modtager ingen dokumentation, før der foretages en overførsel af 
affald omfattet af bilag III til nyttiggørelse. Det er heller ikke nødvendigt at fremvise en kopi 
af kontrakten (tidl. æf. 105 vedtaget på plenarmødet).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 115
Artikel 18, stk. 4

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal behandles fortroligt i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen og national 
lovgivning.

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
kan underlægges fortrolighedskrav i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen og national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Rådet har en stærkerer formulering om fortrolighed end nødvendigt. De oplysninger, der 
indsamles af medlemsstaterne om handel med affald, bør ikke under alle omstændigheder 
eller for alles vedkommende betragtes som fortrolige.   
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 116
Artikel 20, stk. 1

1. Alle formularer, der fremsendes til eller af 
de kompetente myndigheder i forbindelse 
med en anmeldt overførsel, opbevares af de 
kompetente myndigheder, anmelderen og
modtageren i Fællesskabet i mindst tre år at 
regne fra datoen for overførslens start.

1. Alle formularer, der fremsendes til eller af 
de kompetente myndigheder i forbindelse 
med en anmeldt overførsel, opbevares af de 
kompetente myndigheder, anmelderen, 
modtageren og det anlæg, der modtager 
affaldet, i Fællesskabet i mindst tre år at 
regne fra datoen for overførslens start.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 117
Artikel 20, stk. 2

2. Oplysninger givet i medfør af artikel 18, 
stk. 1, opbevares af den person, der står for 
overførslen, og modtageren i Fællesskabet i 
mindst tre år at regne fra datoen for 
overførslens start.

2. Oplysninger givet i medfør af artikel 18, 
stk. 1, opbevares af den person, der står for 
overførslen, modtageren og det anlæg, der 
modtager affaldet, i Fællesskabet i mindst 
tre år at regne fra datoen for overførslens 
start.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 118
Artikel 21, stk. 8

8. Anmelderens forpligtelse og 
afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til 
at tage affaldet tilbage eller sørge for 

8. Anmelderens forpligtelse og 
afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til 
at tage affaldet tilbage eller sørge for 
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alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse 
ophører, når modtageren har udstedt den 
attest for ikke-midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, der er nævnt i artikel 16, 
litra e), eller eventuelt artikel 15, litra e). I 
tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse efter bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 5, ophører afsendelseslandets 
subsidiære forpligtelse, når modtageren har 
udstedt den i artikel 15, litra d), nævnte 
attest.

alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse 
ophører, når anlægget har udstedt den attest 
for ikke-midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, der er nævnt i artikel 16, 
litra e), eller eventuelt artikel 15, litra e). I 
tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse efter bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 5, ophører afsendelseslandets 
subsidiære forpligtelse, når anlægget har 
udstedt den i artikel 15, litra d), nævnte 
attest.

Hvis en modtager udsteder en 
nyttiggørelses- eller bortskaffelsesattest på 
en sådan måde, at det fører til en ulovlig 
overførsel, med den virkning, at den 
finansielle sikkerhed frigives, finder 
bestemmelserne i artikel 23, stk. 3, og 
artikel 24, stk. 2, anvendelse.

Hvis et anlæg udsteder en nyttiggørelses-
eller bortskaffelsesattest på en sådan måde, 
at det fører til en ulovlig overførsel, med den 
virkning, at den finansielle sikkerhed 
frigives, finder bestemmelserne i artikel 23, 
stk. 3, og artikel 24, stk. 2, anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 119
Artikel 23, stk. 6

6. I tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse som nævnt i artikel 6, stk. 6, 
når det efter den midlertidige nyttiggørelse 
eller bortskaffelse er tilendebragt, opdages, 
at en overførsel var ulovlig, ophører 
afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til 
at tage affaldet tilbage eller sørge for 
alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse, 
når modtageren har udstedt den attest, der er 
nævnt i artikel 15, litra d).

6. I tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse som nævnt i artikel 6, stk. 6, 
når det efter den midlertidige nyttiggørelse 
eller bortskaffelse er tilendebragt, opdages, 
at en overførsel var ulovlig, ophører 
afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til 
at tage affaldet tilbage eller sørge for 
alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse, 
når anlægget har udstedt den attest, der er 
nævnt i artikel 15, litra d).

Hvis en modtager udsteder en 
nyttiggørelses- eller bortskaffelsesattest på 
en sådan måde, at det fører til en ulovlig 
overførsel, med den virkning, at den 
finansielle sikkerhed frigives, finder 
bestemmelserne i stk. 3, og artikel 24, stk. 2, 

Hvis et anlæg udsteder en nyttiggørelses-
eller bortskaffelsesattest på en sådan måde, 
at det fører til en ulovlig overførsel, med den 
virkning, at den finansielle sikkerhed 
frigives, finder bestemmelserne i stk. 3, og 
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anvendelse. artikel 24, stk. 2, anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 120
Artikel 25, stk. 4

4. Med de berørte kompetente myndigheders 
og anmelderens tilslutning kan oplysninger 
og dokumenter anført i stk. 1 forelægges og 
udveksles ved hjælp af elektronisk 
dataudveksling med elektronisk signatur 
eller elektronisk autentifikation i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. 
december 1999 om en fællesskabsramme for 
elektroniske signaturer eller et tilsvarende 
elektronisk autentifikationssystem, der giver 
et tilsvarende sikkerhedsniveau. I sådanne 
tilfælde kan der fastsættes 
organisationsmæssige retningslinjer for den 
elektroniske dataudveksling.

4. Med de berørte kompetente myndigheders 
tilslutning kan oplysninger og dokumenter 
anført i stk. 1 forelægges og udveksles ved 
hjælp af elektronisk dataudveksling med 
elektronisk signatur eller elektronisk 
autentifikation i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/93/EF af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer eller et tilsvarende elektronisk 
autentifikationssystem, der giver et 
tilsvarende sikkerhedsniveau. I sådanne 
tilfælde kan der fastsættes 
organisationsmæssige retningslinjer for den 
elektroniske dataudveksling, navnlig 
vedrørende fremsendelsesmåden.

Or. de

Begrundelse

Der indføres et elektronisk system for at gøre administrationen mere effektiv og forenkle 
proceduren for anmelderen. Et anmeldelsessystem med elektronisk dataudveksling kan kun 
fungere, hvis det indrettes for alle deltagende uden undtagelse.

Elektronisk dataudveksling kræver desuden, at der fastlægges - standardiserede eller aftalte -
organisatoriske og edb-tekniske krav, som overholdes. Det kan af hensyn til effektivitet, 
teknisk gennemførlighed og omkostninger være nødvendigt at ændre planlagte operationer (i
overensstemmelse med specifikationer i EUDIN-projektet - European Data Interchange for 
Waste Notification Systems - mellem Tyskland, Nederlandene, Belgien og Østrig). Indføjelsen 
i teksten har til formål at gøre teksten tydeligere.
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Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 121
Artikel 27, stk. 3

3. Hvis de kompetente afsendelses- og 
bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive 
enige om klassifikation af 
behandlingsoperationer, der er blevet 
anmeldt som nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, finder bestemmelserne om 
bortskaffelse anvendelse.

3. Hvis de kompetente afsendelses- og 
bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive 
enige om klassifikation af 
behandlingsoperationer, der er blevet 
anmeldt som nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, indgiver de kompetente 
myndigheder en anmodning om 
klassifikation til mødet med 
kontaktorganerne jf. artikel 56 med henblik 
på at finde et kompromis om 
klassifikationen af operationerne. Indtil 
mødet med kontaktorganerne finder 
bestemmelserne om bortskaffelse 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

En afgørelse fra en myndighed om at klassificere operationen som bortskaffelse kan blokere 
overførslen i lang tid, hvis spørgsmålet skal forelægges Retten i Første Instans, sådan som det 
foreslås af Rådet.

I tilfælde af uoverensstemmelse vil det markant reducere den tid, der er nødvendigt for at 
finde en løsning, hvis der indgives en anmodning om klassifikation til mødet med 
kontaktsorganerne. Det vil i væsentlig grad nedbringe den retlige usikkerhed og stigningen i 
den potentielle arbejdsbyrde for Retten i Første Instans.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 122
Artikel 27, stk. 3

3. Hvis de kompetente afsendelses- og 
bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive 
enige om klassifikation af 
behandlingsoperationer, der er blevet 
anmeldt som nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, finder bestemmelserne om 
bortskaffelse anvendelse.

3. Hvis de kompetente afsendelses- og 
bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive 
enige om klassifikation af 
behandlingsoperationer, der er blevet 
anmeldt som nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, gælder 
bestemmelsesmyndighedernes opfattelse.

Or. en
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Begrundelse

At give bestemmelserne om bortskaffelse fortrinsret i tilfælde af uoverenstemmelse vil snarere 
gøre problemet værre end at løse det. Denne bestemmelse kan anvendes af 
afsendelsesmyndigheder til at give lokale affaldsbortskaffelsesanlæg fortrinsbehandling - til 
skade for nyttiggørelsesanlæg, der ligger uden for oprindelseslandet.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 123
Artikel 30, indledning

Når en overførsel af affald finder sted inden 
for Fællesskabet, herunder mellem 
lokaliteter i samme medlemsstat med transit 
via et eller flere tredjelande og affaldet er 
bestemt til bortskaffelse, skal den 
kompetente afsendelsesmyndighed ud over 
bestemmelserne i dette afsnit spørge den 
kompetente myndighed i tredjelandene, om 
den ønsker at sende et skriftligt samtykke til 
den planlagte overførsel:

Når en overførsel af affald finder sted inden 
for Fællesskabet med transit via et eller flere 
tredjelande og affaldet er bestemt til 
bortskaffelse, skal den kompetente 
afsendelsesmyndighed ud over 
bestemmelserne i dette afsnit spørge den 
kompetente myndighed i tredjelandene, om 
den ønsker at sende et skriftligt samtykke til 
den planlagte overførsel:

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af overflødig tekst. Det fremgår klart både af artikel 1, stk. 2, litra a) og aa)(nyt) og 
af definitionen på overførsel i artikel 2, nr. 34, at også overførsler mellem lokaliteter i den 
samme medlemsstat med transit via et eller flere tredjelande dækkes af artikel 30. Sådan tekst 
indgår heller ikke i afsnit II, kapitel I, dvs. artikel 4, afsnit 1.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 124
Artikel 31, stk. 1

1. Når en overførsel af affald finder sted 
inden for Fællesskabet, herunder 
overførsler mellem lokaliteter i samme 
medlemsstat med transit via et eller flere 
tredjelande, der ikke er omfattet af OECD-
beslutningen, og affaldet er bestemt til 
nyttiggørelse, gælder artikel 30.

1. Når en overførsel af affald finder sted 
inden for Fællesskabet med transit via et 
eller flere tredjelande, der ikke er omfattet af 
OECD-beslutningen, og affaldet er bestemt 
til nyttiggørelse, gælder artikel 30.
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Or. en

Begrundelse

Fjernelse af overflødig tekst.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 125
Artikel 31, stk. 2

2. Når en overførsel af affald finder sted 
inden for Fællesskabet, herunder 
overførsler mellem lokaliteter i samme 
medlemsstat med transit via et eller flere 
tredjelande, der er omfattet af OECD-
beslutningen, og affaldet er bestemt til 
nyttiggørelse, kan det samtykke, der er 
nævnt i artikel 9, gives stiltiende, og hvis der 
ikke er gjort indsigelse eller fastsat 
betingelser, kan overførslen påbegyndes 
30 dage efter datoen for den kompetente 
bestemmelsesmyndigheds afsendelse af 
bekræftelsen, jr. artikel 8.

2. Når en overførsel af affald finder sted 
inden for Fællesskabet med transit via et 
eller flere tredjelande, der er omfattet af 
OECD-beslutningen, og affaldet er bestemt 
til nyttiggørelse, kan det samtykke, der er 
nævnt i artikel 9, gives stiltiende, og hvis der 
ikke er gjort indsigelse eller fastsat 
betingelser, kan overførslen påbegyndes 
30 dage efter datoen for den kompetente 
bestemmelsesmyndigheds afsendelse af 
bekræftelsen, jr. artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af overflødig tekst.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 126
Artikel 34, stk. 3, litra e

e) hvis den kompetente 
afsendelsesmyndighed i Fællesskabet 42 
dage efter, at affaldet har forladt 
Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse 
fra modtageren om, at denne har modtaget 
affaldet, underretter den straks den 
kompetente bestemmelsesmyndighed

e) hvis den kompetente 
afsendelsesmyndighed i Fællesskabet 42 
dage efter, at affaldet har forladt 
Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse 
fra anlægget om, at dette har modtaget 
affaldet, underretter den straks den 
kompetente bestemmelsesmyndighed

Or. en
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Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 127
Artikel 34, stk. 3, litra f)

f) den i artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og 
artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte:

f) den i artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og 
artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte:

i) at hvis en modtager udsteder en ukorrekt 
bortskaffelsesattest med den virkning, at den 
finansielle sikkerhed frigives, bærer den
pågældende omkostningerne i forbindelse 
med forpligtelsen til at returnere affaldet til 
den kompetente afsendelsesmyndigheds 
område samt med dets nyttiggørelse eller 
bortskaffelse på en anden miljømæssigt 
forsvarlig måde

i) at hvis et anlæg udsteder en ukorrekt 
bortskaffelsesattest med den virkning, at den 
finansielle sikkerhed frigives, bærer 
modtageren omkostningerne i forbindelse 
med forpligtelsen til at returnere affaldet til 
den kompetente afsendelsesmyndigheds 
område samt med dets nyttiggørelse eller 
bortskaffelse på en anden miljømæssigt 
forsvarlig måde

ii) at modtageren senest tre dage efter 
modtagelse af affaldet til bortskaffelse 
sender en underskrevet kopi af den udfyldte 
transportformular, bortset fra den i punkt iii) 
i dette stykke nævnte attest for bortskaffelse, 
til anmelderen og til de berørte kompetente 
myndigheder, og

ii) at anlægget senest tre dage efter 
modtagelse af affaldet til bortskaffelse 
sender en underskrevet kopi af den udfyldte 
transportformular, bortset fra den i punkt iii) 
i dette stykke nævnte attest for bortskaffelse, 
til anmelderen og til de berørte kompetente 
myndigheder, og

iii) at modtageren så hurtigt som muligt, 
men senest 30 dage efter bortskaffelsens 
afslutning og senest et kalenderår efter 
affaldets modtagelse, på eget ansvar 
attesterer for at bortskaffelsen er tilendebragt 
og sender en underskrevet kopi af 
transportformularen med denne attest til 
anmelderen og de berørte kompetente 
myndigheder.

iii) at anlægget så hurtigt som muligt, men 
senest 30 dage efter bortskaffelsens 
afslutning og senest et kalenderår efter 
affaldets modtagelse, på eget ansvar 
attesterer, at bortskaffelsen er tilendebragt 
og sender en underskrevet kopi af 
transportformularen med denne attest til 
anmelderen og de berørte kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 128
Artikel 37, stk. 3, litra d)

d) hvis den kompetente 
afsendelsesmyndighed i Fællesskabet 42 
dage efter, at affaldet har forladt 
Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse 
fra modtageren om, at denne har modtaget 
affaldet, underretter den straks 
bestemmelsesmyndigheden, og

d) hvis den kompetente 
afsendelsesmyndighed i Fællesskabet 42 
dage efter, at affaldet har forladt 
Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse 
fra anlægget om, at denne har modtaget 
affaldet, underretter den straks 
bestemmelsesmyndigheden, og

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 129
Artikel 37, stk. 3, litra e)

e) den i artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og 
artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte:

e) den i artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og 
artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte:

i) at hvis en modtager udsteder en ukorrekt 
nyttiggørelsesattest med den virkning, at den 
finansielle sikkerhed frigives, skal den 
pågældende bære omkostningerne i 
forbindelse med forpligtelsen til at returnere 
affaldet til den kompetente 
afsendelsesmyndigheds område og i 
forbindelse med dets nyttiggørelse eller 
bortskaffelse på en anden miljømæssigt 
forsvarlig måde

i) at hvis et anlæg udsteder en ukorrekt 
nyttiggørelsesattest med den virkning, at den 
finansielle sikkerhed frigives, skal 
modtageren bære omkostningerne i 
forbindelse med forpligtelsen til at returnere 
affaldet til den kompetente 
afsendelsesmyndigheds område og i 
forbindelse med dets nyttiggørelse eller 
bortskaffelse på en anden miljømæssigt 
forsvarlig måde

ii) at modtageren senest tre arbejdsdage 
efter modtagelse af affaldet til nyttiggørelse 
sender underskrevne kopier af den udfyldte 
transportformular, bortset fra den i punkt iii) 
i dette litra nævnte attest for nyttiggørelse, til 
anmelderen og til de berørte kompetente 
myndigheder, og

ii) at anlægget senest tre arbejdsdage efter 
modtagelse af affaldet til nyttiggørelse 
sender underskrevne kopier af den udfyldte 
transportformular, bortset fra den i punkt iii) 
i dette litra nævnte attest for nyttiggørelse, til 
anmelderen og til de berørte kompetente 
myndigheder, og
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iii) at modtageren så hurtigt som muligt, 
men senest 30 dage efter nyttiggørelsens 
afslutning og senest et kalenderår efter 
affaldets modtagelse, på eget ansvar 
attesterer for, at nyttiggørelsen er 
tilendebragt og sender en underskrevet kopi 
af transportformularen med denne attest til 
anmelderen og de berørte kompetente 
myndigheder.

iii) at anlægget så hurtigt som muligt, men 
senest 30 dage efter nyttiggørelsens afslut-
ning og senest et kalenderår efter affaldets 
modtagelse, på eget ansvar attesterer for, at 
nyttiggørelsen er tilendebragt og sender en 
underskrevet kopi af transportformularen 
med denne attest til anmelderen og de 
berørte kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 130
Artikel 37, stk. 3, litra e, nr. ii

ii) at modtageren senest tre arbejdsdage efter 
modtagelse af affaldet til nyttiggørelse 
sender underskrevne kopier af den udfyldte 
transportformular, bortset fra den i punkt iii) 
i dette litra nævnte attest for nyttiggørelse, til 
anmelderen og til de berørte kompetente 
myndigheder, og

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 131
Artikel 46, stk. 1, litra b

b) så snart affaldet har forladt Fællesskabet, 
sender Fællesskabets udgangstoldsted en 
kopi af transportformularen til Fællesskabets 

b) så snart affaldet har forladt Fællesskabet, 
sender Fællesskabets udgangstoldsted en 
stemplet kopi af transportformularen til 
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kompetente transitmyndigheder med 
angivelse af, at affaldet har forladt 
Fællesskabet.

Fællesskabets kompetente 
transitmyndigheder med angivelse af, at 
affaldet har forladt Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 34, stk. 3, litra d), artikel 37, stk. 3, litra c) og artikel 41, stk. 3, litra d).

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 132
Artikel 47, stk. 2, litra b

b) så snart affaldet har forladt Fællesskabet, 
sender Fællesskabets udgangstoldsted en 
kopi af transportformularen til den
kompetente transitmyndighed i 
Fællesskabet med angivelse af, at affaldet 
har forladt Fællesskabet.

b) så snart affaldet har forladt Fællesskabet, 
sender Fællesskabets udgangstoldsted en 
stemplet kopi af transportformularen til den 
eller de kompetente transitmyndigheder i 
Fællesskabet med angivelse af, at affaldet 
har forladt Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 34, stk. 3, litra d), artikel 37, stk. 3, litra c), artikel 41, stk. 3, litra d) og 
artikel 46, litra b)

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 133
Artikel 49, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan gennem 
håndhævelsesforanstaltninger til denne 
forordning indføre bestemmelser om bl.a. 
inspektion af anlæg og virksomheder i 
henhold til artikel 13 i direktiv 75/442/EØF 
og stikprøvekontrol af overførsler af affald 
eller den dermed forbundne nyttiggørelse 
eller bortskaffelse.

2. Medlemsstaterne indfører gennem 
håndhævelsesforanstaltninger til denne 
forordning bestemmelser om bl.a. inspektion 
af anlæg og virksomheder i henhold til 
artikel 13 i direktiv 75/442/EØF og 
stikprøvekontrol af overførsler af affald eller 
den dermed forbundne nyttiggørelse eller 
bortskaffelse.

Or. en
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Begrundelse

Hovedproblemet med denne forordning er håndhævelse af den. Derfor trænger teksten til at 
blive strammet op.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 134
Artikel 49, stk. 3, litra b

b) på bestemmelsesstedet, hvor de foretages 
sammen med modtageren

b) på bestemmelsesstedet, hvor den
foretages sammen med modtageren eller 
anlægget

Or. en

Begrundelse

Ændring for at gøre teksten konsekvent. (Se begrundelse til artikel 5, stk. 3, litra c).)

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 135
Artikel 49, stk. 4

4. Kontrol kan også omfatte kontrol af 
dokumenter, bekræftelse af identitet og i 
givet fald fysisk kontrol af affaldet.

4. Kontrol af overførsler omfatter også
kontrol af dokumenter, bekræftelse af 
identitet og i givet fald fysisk kontrol af 
affaldet. Medlemsstaterne foretager kontrol 
af mindst 3% af overførslerne på deres 
territorium.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre obligatorisk kontrol på mindst 3% af overførslerne, fordi det er den 
eneste måde til at opretholde reglernes strenghed på, i betragtnng af af overførsel af affald en 
er miljøfarlig operation.
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 136
Artikel 50, stk. 4 a (nyt)

4a. Den kompetente myndighed i den 
eksporterende eller importerende 
medlemsstat gør alle ikke-fortrolige (som 
fastlagt i relevant national lov og 
fællesskabsret) oplysninger i anmeldelser 
af overførsler, som den har modtaget eller 
givet samtykke til, i samtykkeskrivelser og i
alle relaterede dokumenter offentligt 
tilgængelige, f.eks. via internettet, 30 dage 
efter at have modtaget sådanne 
anmeldelser.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om overførsler af affald bør være tilgængelige. Denne tanke er i 
overensstemmelse med såvel Århus-konventionen som direktivet om fri adgang til 
miljøoplysninger. Hvis noget materiale på grundlag af fællesskabsretten eller national lov 
klassificeres som fortroligt, kan det tilbageholdes. Genfremsættelse af ændringsforslag 66 
vedtaget under førstebehandlingen tilpasset spørgsmålet om datahemmelighed.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 137
Artikel 56

Hvis medlemsstaterne anmoder derom, eller 
hvis det på anden måde er hensigtsmæssigt, 
mødes Kommissionen regelmæssigt med 
kontaktorganerne for at undersøge de 
spørgsmål, som gennemførelsen af denne 
forordning giver anledning til.

Hvis medlemsstaterne anmoder derom, eller 
hvis det på anden måde er hensigtsmæssigt, 
mødes Kommissionen regelmæssigt med 
kontaktorganerne for at undersøge de 
spørgsmål, som gennemførelsen af denne 
forordning giver anledning til. Relevante 
ikke-statslige organisationer indbydes til 
sådanne møder.

Or. en

Begrundelse

Ændringen tilføjer mulighed for ikke-statslige organisationer til at deltage i møder med 
kontaktorganerne, der organiseres af Kommissionen efter anmodning fra medlemsstaterne.
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 138
Artikel 57, stk. 1, litra b

b) Uklassificeret affald kan midlertidigt 
tilføjes i bilag III B, IV eller V, indtil der er 
truffet afgørelse om dets indplacering i de 
relevante bilag til Basel-konventionen eller 
OECD-beslutningen.

b) Uklassificeret affald betragtes og 
håndteres, som om det var opført 
midlertidigt i bilag IV og V, medens der 
afventes en afgørelse om dets indplacering i 
de relevante bilag til Basel-konventionen 
eller OECD-beslutningen eller på EU's 
affaldsliste.

Or. en

Begrundelse

Det har høj politisk prioritet, at det nye bilag IIIB, der blev indført af Rådet, udgår. Dette 
ændringsforslag ændrer teksten i artikel 57, som beskriver bilagene, og hvordan bilagene kan 
anvendes. I stedet for den af Rådet foreslåede procedure, ifølge hvilken uklassificeret affald 
kan tilføjes bilag IIIB over ikke farligt affald, foreslås der en forsigtig fremgangsmåde, 
således at uklassificeret affald midlertidig behandles, som om det var omfattet af bilag IV og 
V (farligt affald), indtil det bevises, at det IKKE er farligt.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 139
Artikel 59, stk. 2

2. Inden for fem år efter den ...** undersøger 
Kommissionen gennemførelsen af 
artikel 12, stk. 1, litra c), herunder dens 
virkning på miljøbeskyttelsen og det indre 
markeds funktion. Om nødvendigt ledsages 
denne undersøgelse af relevante forslag til 
ændring af denne bestemmelse.

2. Inden for fire år efter den ...** undersøger 
Europa-Parlamentet og Rådet på forslag af 
Kommissionen denne forordning i 
overensstemmelse med det rammedirektiv 
om affald, der skal vedtages.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen vil meget snart fremsætte et forslag til et rammedirektiv om affald. Dette
rammedirektiv vil få indvirkning på denne forordning, som der skal tages hensyn til inden en 
periode på fire år efter datoen for denne forordnings anvendelse.
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Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 140
Artikel 59, stk. 2

2. Inden for fem år efter den ...** undersøger 
Kommissionen gennemførelsen af artikel 12, 
stk. 1, litra c), herunder dens virkning på 
miljøbeskyttelsen og det indre markeds 
funktion. Om nødvendigt ledsages denne 
undersøgelse af relevante forslag til ændring 
af denne bestemmelse.

2. Inden for tre år efter den ...** undersøger 
Kommissionen gennemførelsen af artikel 12, 
stk. 1, litra c), og artikel 27, herunder dens 
virkning på miljøbeskyttelsen og det indre 
markeds funktion. Om nødvendigt ledsages 
denne undersøgelse af relevante forslag til 
ændring af denne bestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Tre år bør være tilstrækkeligt til at gennemføre EF's kriterier for miljøbeskyttelse. Fjernelsen 
af muligheden for at anvende nationale kriterier vil hjælpe med at bane vejen for 
miljøbeskyttelse i Europa.

Udviklingen af ens miljømæssige vilkår for affaldsbehandling i alle medlemsstaterne bør 
fremmes, og det anbefales derfor, at denne regel kun anvendes i en begrænset periode. Der 
bør være et incitament til at udvikle de samme regler over hele Europa og sikre, at det indre 
marked for nyttiggørelse af affald fungerer godt.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 141
Artikel 62, stk. 1

1. Indtil den 30. juni 2005 er alle 
overførsler til Ungarn af affald til 
nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, 
og overførsler af affald til nyttiggørelse, der 
ikke er anført i disse bilag, underlagt 
proceduren med forudgående skriftlig 
anmeldelse og samtykke som fastlagt i 
afsnit II.

udgår

Som en undtagelse fra artikel 12 skal de 
kompetente myndigheder gøre indsigelse 
mod overførsler af affald til nyttiggørelse, 
der er anført i bilag III og IV, og 
overførsler af affald til nyttiggørelse, der 
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ikke er anført i disse bilag, og er beregnet 
for et anlæg, der midlertidigt er undtaget 
fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 
94/67/EF af 16. december 1994 om 
forbrænding af farligt affald1og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/80/EF af 23. oktober 2001 om 
begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg2, i den 
periode, den midlertidige undtagelse gælder 
for bestemmelsesanlægget.
___________________
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 34. Senest ændret ved 
forordning (EF) nr. 1882/2003.
2 EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1. Ændret ved 
tiltrædelsesakten af 2003.

Or. en

Begrundelse

Stk. 1 bør udgå, fordi fristen for Ungarns overgangsordninger er udløbet.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 142
Artikel 62, stk. 3

3. Indtil den 31. december 2005 er alle 
overførsler til Malta af affald til 
nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, 
og overførsler af affald til nyttiggørelse, der 
ikke er anført i disse bilag, underlagt 
proceduren med forudgående skriftlig 
anmeldelse og samtykke som fastlagt i 
afsnit II.

udgår

Som en undtagelse fra artikel 12 skal de 
kompetente myndigheder gøre indsigelse 
mod overførsler af affald til nyttiggørelse, 
der er anført i bilag III og IV, og 
overførsler af affald til nyttiggørelse, der 
ikke er anført i disse bilag, og er beregnet 
for et anlæg, der midlertidigt er undtaget 
fra visse bestemmelser i direktiv 
2001/80/EF, i den periode, den midlertidige 
undtagelse gælder for bestemmelses-
anlægget.
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Or. en

Begrundelse

Stk. 3 bør udgå, fordi fristen for Maltas overgangsordninger vil være udløbet inden datoen for 
anvendelse af forordningen.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 143
Artikel 62, stk. 4, afsnit 2, linje 26

A4030 A4010

Or. en

Begrundelse

I stk. 4 vedrørende Polen svarer affaldsindgang AD010 i tiltrædelsestraktaten til kode A4010 
I bilag VIII til Basel-konventionen og ikke til kode A4030 (der svarer til kode AD020), og det 
bør rettes.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 144
Artikel 62, stk. 5 a (nyt)

5a. Indtil den 31. december 2014 er alle 
overførsler til Bulgarien af affald til 
nyttiggørelse, der er anført i bilag III, 
underlagt proceduren med forudgående 
skriftlig anmeldelse og samtykke som 
fastlagt i afsnit II.
Som en undtagelse fra artikel 12 kan de 
kompetente myndigheder i Bulgarien indtil 
den 31. december 2009 gøre indsigelse mod 
overførsler til Bulgarien til nyttiggørelse af 
følgende affaldstyper i bilag III og IV, i 
overensstemmelse med de 
indsigelsesgrunde, der er anført i 
artikel 11:
B2070
B2080
B2100
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B2120
Y46
Y47
A1010 og A1030 (kun punkterne 
vedrørende arsen og kviksølv)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (gælder kun for polychlorerede 
naphthalener (PCN)
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
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AC160
AC260
AD150
Denne periode kan forlænges til senest den 
31. december 2012 i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 
75/442/EØF.
Som en undtagelse fra artikel 12 kan de 
kompetente myndigheder i Bulgarien indtil 
den 31. december 2009 og i 
overensstemmelse med de 
indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11, 
gøre indsigelse mod overførsler til 
Bulgarien af:
(a) følgende affald til nyttiggørelse anført i
bilag IV:
A2050
A3030
A3180, undtagen polychlorerede
naphthalener (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
og af
(b) affald til nyttiggørelse, som ikke er 
opført i bilagene.
Som en undtagelse fra artikel 12 skal de 
kompetente myndigheder i Bulgarien gøre 
indsigelse mod overførsler af affald til 
nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, 
og overførsler af affald til nyttiggørelse, der 
ikke er anført i disse bilag, og er beregnet 
for et anlæg, der midlertidigt er undtaget 
fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF 
eller  direktiv 2001/80/EF i den periode, 
den midlertidige undtagelse gælder for 
bestemmelsesanlægget.

Or. en
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Begrundelse

Stk. 5a and 5b (nyt) indføjer teksten fra tiltrædelsestraktaterne for Bulgarien og Rumænien i 
forordningen, sådan som det er sket i stk. 1-5 for Ungarn, Letland, Malta, Polen og Slovakiet. 
Navnlig skal en række affaldskoder erstattes med de rigtige koder i bilag III og IV, sådan som 
det er sket for Polen.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 145
Artikel 62, stk. 5 b (nyt)

5b. Indtil den 31. december 2015 er alle 
overførsler til Rumænien af affald til 
nyttiggørelse, der er anført i bilag III, 
underlagt proceduren med forudgående 
skriftlig anmeldelse og samtykke som 
fastlagt i afsnit II.
Som en undtagelse fra artikel 12 kan de 
kompetente myndigheder i Rumænien 
indtil den 31. december 2011 gøre 
indsigelse mod overførsler til Rumænien til 
nyttiggørelse af følgende affaldstyper i 
bilag III og IV, i overensstemmelse med de 
indsigelsesgrunde, der er anført i 
artikel 11:
B2070
B2100, undtagen aluminiumoxidaffald 
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 og A1030 (kun punkterne 
vedrørende arsen, kviksølv og thallium)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
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A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (gælder kun for polychlorerede
naphthalener (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Denne periode kan forlænges til senest den 
31. december 2015 i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 
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75/442/EØF.
Som en undtagelse fra artikel 12 kan de 
kompetente myndigheder i Rumænien 
indtil den 31. december 2011 og i 
overensstemmelse med de 
indsigelsesgrunde, der er anført i artikel 11, 
gøre indsigelse mod overførsler til 
Rumænien af:
(a) følgende affald til nyttiggørelse anført i 
bilag IV:
A2050
A3030
A3180, udntagen polychlorerede
naphthalener (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
og af
(b)affald til nyttiggørelse, som ikke er 
opført i bilagene.
Denne periode kan forlænges til senest den 
31. december 2015 i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 
75/442/EØF.
Som en undtagelse fra artikel 12 skal de 
kompetente myndigheder i Rumænien gøre 
indsigelse mod overførsler af affald til 
nyttiggørelse, der er anført i bilag III og IV, 
og overførsler af affald til nyttiggørelse, der 
ikke er anført i disse bilag, og er beregnet 
for et anlæg, der midlertidigt er undtaget 
fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF, 
direktiv 2000/76/EF eller direktiv 
2001/80/EF i den periode, den midlertidige 
undtagelse gælder for 
bestemmelsesanlægget.

Or. en

Begrundelse

Stk. 5a and 5b (nyt) indføjer teksten fra tiltrædelsestraktaterne for Bulgarien og Rumænien i 
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forordningen, sådan som det er sket i stk. 1-5 for Ungarn, Letland, Malta, Polen og Slovakiet. 
Navnlig skal en række affaldskoder erstattes med de rigtige koder i bilag III og IV, sådan som 
det er sket for Polen.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 146
Artikel 63, stk. 1 a (nyt)

1a. Såfremt datoen for tiltrædelse er senere 
end den i stk. 1 angivne anvendelsesdato
for denne forordning, finder artikel 65, stk. 
5a og 5b, som en undtagelse fra stk. 1, 
anvendelse fra tiltrædelsestidspunktet.

Or. en

Begrundelse

Overgangsordningerne for Bulgarien og Rumænien, der er indført i artikel 62, stk 5a og stk. 
5b, finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor disse lander tiltræder, men ikke tidligere end 
anvendelsesdatoen for denne forordning. 

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 147
Bilag II, del 1, punkt 23 a (nyt)

23a. En kopi af kontrakten eller 
dokumentation for kontrakten (eller en 
erklæring om, at en sådan eksisterer) 
mellem anlægget og mægler eller 
forhandler, hvis mægler eller forhandler
handler som modtager.

Or. en

Begrundelse

Ændring som følge af ændring af definitionen af modtager i artikel 2, nr. 14. Teksten i 
ændringsforslaget ligner ordlyden i bilag II, del 1, punkt 23.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 148
Bilag II, del 3, punkt 4

4. Længden af transportvejen mellem 
anmelder og afsender, herunder mulige 
rutealternativer, også i tilfælde af uforudsete 
omstændigheder, og i forbindelse med 
intermodal transport det sted, hvor 
overførslen foretages.

4. Længden af transportvejen mellem 
anmelder og anlægget, herunder mulige 
rutealternativer, også i tilfælde af uforudsete 
omstændigheder, og i forbindelse med 
intermodal transport det sted, hvor 
overførslen foretages.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at for at sikre intern sammenhæng i teksten. Affald transporteres til et anlæg, der 
udfører nyttiggørelse eller bortskaffelse. Transporten til anlægget er derfor relevant i bilag II, 
del. 3, punkt 4 og 5.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 149
Bilag II, del 3, punkt 5

5.  Oplysninger om udgifterne til transport 
mellem anmelder og afsender.

5.  Oplysninger om udgifterne til transport 
mellem anmelder og anlægget.

Or. en

Begrundelse

Ændring for at for at sikre intern sammenhæng i teksten. Affald transporteres til et anlæg, der 
udfører nyttiggørelse eller bortskaffelse. Transporten til anlægget er derfor relevant i bilag II, 
del. 3, punkt 4 og 5.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 150
Bilag II, del 3, punkt 12

12. Kopi af kontrakterne, jf. del 1, nr. 22 og
23.

12. Kopi af kontrakterne, jf. del 1, nr. 22, 23 
og 23a.

Or. en
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Begrundelse

Ændring som følge af ændringen af definitionen af modtager i artikel 2, nr. 14 og af bilag II, 
del 1, punkt 23a (nyt). 

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 151
Bilag III, del I, litra f a (nyt)

fa) Basel-listens nr. B1200 og B1210 er 
ikke gældende, såfremt slaggen specifikt er 
fremstillet med henblik på at opfylde både 
nationale og relevante internationale krav 
og standarder.

Or. en

Begrundelse

Den gældende forordning om overførsel af affald (forordning nr. 259/93 (EØF) indeholder 
følgende overskrift i bilag II (grøn affaldsliste):

"GC 070 Slagger fra fremstilling af jern og stål (herunder lavtlegeret stål) ekskl. slagger som 
specifikt er fremstillet med henblik på at opfylde både nationale og relevante internationale 
krav og standarder."

Denne undtagelse er gældende ret i øjeblikket. En tilføjelse af ovennævnte præcisering vil 
sikre opretholdelsen af denne undtagelse.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 152
Bilag IIIB

BILAG IIIB
YDERLIGERE AFFALD PÅ DEN 

GRØNNE LISTE, DER AFVENTER 
MEDTAGELSE I DE RELEVANTE 

BILAG TIL BASEL-KONVENTIONEN 
ELLER OECD-BESLUTNINGEN, JF. 

ARTIKEL 57, STK. 1, LITRA b)

udgår

Or. en
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Begrundelse

Uklassificeret affald skal ikke betragtes som "grønt affald", før det er blevet klassificeret, da 
dette kan føre til uklare situationer og til overførsler eller eksport af affald, der muligvis er 
farligt. Indtil der er truffet afgørelse om affaldets indplacering i Basel-konventionen eller 
OECD-beslutningen, skal affald klassificeres som farligt affald.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 153
Annex IIIB

BILAG IIIB
YDERLIGERE AFFALD PÅ DEN 

GRØNNE LISTE, DER AFVENTER 
MEDTAGELSE I DE RELEVANTE 

BILAG TIL BASEL-KONVENTIONEN 
ELLER OECD-BESLUTNINGEN, JF. 

ARTIKEL 57, STK. 1, LITRA b)

udgår

Or. en

Begrundelse

Det har høj politisk prioritet, at det nye bilag IIIB, der blev indført af Rådet, udgår.  I stedet 
for den af Rådet foreslåede procedure, ifølge hvilken uklassificeret affald kan tilføjes bilag 
IIIB over ikke-farligt affald, foreslås der en forsigtig fremgangsmåde, således at uklassificeret 
affald midlertidig behandles, som om det var omfattet af bilag IV og V (farligt affald), indtil 
det bevises, at det IKKE er farligt.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 154
Bilag V, indledende bemærkninger, punkt 2

2. Dette bilag består af tre dele, hvoraf del 2 
og 3 kun finder anvendelse, hvis del 1 ikke 
finder anvendelse. For at afgøre, om en 
given affaldstype er omfattet af dette bilag, 
undersøges det derfor først, om affaldstypen 
er opført i del 1 i dette bilag og hvis den ikke 
er, om den er opført i del 2, og hvis den ikke 
er, om den er opført i del 3.

2. Dette bilag består af tre dele, hvoraf del 2 
og 3 kun finder anvendelse, hvis liste A i del 
1 ikke finder anvendelse. For at afgøre, om 
en given affaldstype er omfattet af dette 
bilag, undersøges det derfor først, om 
affaldstypen er opført i liste A i del 1 i dette 
bilag og hvis den ikke er, om den er opført i 
del 2, og hvis den ikke er, om den er opført i 
del 3.

Del 1 er opdelt i to afsnit: På liste A er 
anført affald, der er klassificeret som farligt i 

Del 1 er opdelt i to afsnit: I liste A er anført 
affald, der er klassificeret som farligt i 
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medfør af Basel-konventionens artikel 1, nr. 
i, litra a), og som derfor er underkastet 
eksportforbuddet, og i liste B er anført 
affald, der ikke er omfattet af Basel-
konventionens artikel 1, nr. i, litra a), og 
derfor ikke er omfattet af eksportforbuddet.

medfør af Basel-konventionens artikel 1, nr. 
i, litra a), og i liste B er anført affald, der 
ikke er klassificeret som farligt affald.

Hvis en affaldstype er anført i del 1, skal det 
kontrolleres, om den er anført i liste A eller 
i liste B. Kun hvis affaldstypen hverken er 
anført i liste A eller liste B i del 1, skal det 
kontrolleres, om det er anført blandt det 
farlige affald i del 2 (dvs. affaldstyper 
markeret med en asterisk) eller i del 3, og 
hvis det er tilfældet, om den omfattes af 
eksportforbuddet.

Hvis en affaldstype er anført i liste A i del 1, 
er den således omfattet af eksportforbuddet. 
Hvis den ikke er anført i liste A i del 1, men 
figurerer blandt det farlige affald i del 2 
(dvs. affaldstyper markeret med en asterisk) 
eller i del 3, er den ligeledes omfattet af
eksportforbuddet.

_________

*Del 2 er en liste over affald i henhold til 
artikel 1, litra a), i direktiv 75/442 om 
affald og artikel 1, stk. 4, i direktiv 
91/689/EØF om farligt affald, hvorefter 
affald markeret med en asterisk(*) 
betragtes som farligt affald. Affald, der ikke 
er markeret med en asterisk(*) er ikke 
klassificeret som farligt affald.
Del 3 stammer fra Appendix 4, Part I og II,
i OECD's beslutning og omfatter affald, 
der er klassificeret som farligt.

Or. en

Begrundelse

Genindfører EP's ændringsforslag 69 og 70 fra førstebehandlingen, vedtaget den 19. 
november 2003 (EUT C 87, af 7.4.2004), som også blev inkorporeret i Kommissionens 
ændrede forslag (KOM(2004)172).

Dette ændringsforslag ændrer affaldslisternes rækkefølge, således at EU's liste over farligt 
affald rangerer højere end Basel-listen over ikke-farligt affald.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 44 for at gøre det klarere.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Caroline Lucas

Ændringsforslag 155
Bilag V, del 3, liste B a (ny)
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Liste Ba:
Affald, der indeholder eller består af de 
komponenter, der er anført i bilag II, del 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/96/EC af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), 
medmindre:
(a) dette affald evalueres, testes og mærkes 
som værende fuldt funktionsdygtigt og 
bestemt til direkte genbrug
(b) dette affald evalueres, testes og mærkes 
som muligt at reparere uden at kræve 
bortskaffelse eller genanvendelse af farlig 
komponenter eller dele.

Or. en

Begrundelse

Med den forestående ikrafttrædelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) i år, er det yderst vigtigt, at den forventede stigning i mængden af indsamlet WEEE-
udstyr ikke skaber yderligere pres på eksporten af dette materiale (under dække af genbrug) 
til udviklingslande. Der foreligger allerede dokumentation for sådan eksport i rapporter over 
gennemførelsesprojekter såsom IMPEL. Derfor er det absolut nødvendigt at medtage en ny 
henvisning i del 3 i bilag V, der gør det klart, at WEEE skal dekontamineres i 
overensstemmelse med bilag II, del I, i WEEE-direktivet eller være i fuldt funktionsdygtig 
stand, bestemt til genbrug, eller at det kan repareres i bestemmelseslandet uden bortskaffelse 
af farlige komponenter eller dele (som det er foreslået under BASEL-drøftelserne).


