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Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 52
Led 1 i beaktandemeningen

– med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

– med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 133 och artikel 175.1,

Or. en

Motivering

När det gäller bestämmelserna i avsnitt IV om export av avfall från gemenskapen till tredje 
land, avsnitt V om import av avfall till gemenskapen från tredje land och avsnitt VI om transit 
av avfall genom gemenskapen till och från tredje land skall den rättsliga grunden även 
hänvisa till artikel 133.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 53
Skäl 5a (nytt)

(5a) Gemenskapen har undertecknat 
Stockholmskonventionen av den 
22 maj 2001 om långlivade organiska 
föroreningar.

Or. en

Motivering

Återför kommissionens ursprungliga hänvisning till Stockholmskonventionen om långlivade 
organiska föroreningar. Enligt Stockholmskonventionen är det uttryckligen olagligt att låta 
sådant avfall gå till återvinning, materialutnyttjande, vidareutnyttjande eller direkt 
återanvändning. Detta är nödvändigt pga risken för felaktig tolkning av EG-förordningen om 
långlivade organiska föroreningar.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 54
Skäl 19

(19) För transporter av avfall för 
bortskaffande bör medlemsstaterna kunna 
genomföra principerna om närhet, 
prioritering av återvinning och tillräcklig 
egenkapacitet på gemenskapsnivå och 
nationell nivå i enlighet med rådets 
direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om 
avfall genom att i enlighet med fördraget 
vidta åtgärder för att helt eller delvis 
förbjuda eller systematiskt invända mot 
sådana transporter av avfall. Hänsyn bör 
även tas till kravet i direktiv 75/442/EEG, 
enligt vilket medlemsstaterna skall upprätta 
ett integrerat och ändamålsenligt utformat 
nätverk av anläggningar för bortskaffande av 
avfall för att möjliggöra för gemenskapen att 
själv ta hand om sitt avfall och för 
medlemsstaterna att var och en närma sig 
detta mål, med hänsyn till geografiska 
förhållanden eller behovet av specialiserade 
anläggningar för vissa avfallsslag. 
Medlemsstaterna bör också kunna se till att 

(19) För transporter av avfall för 
bortskaffande skall medlemsstaterna ta 
hänsyn till principerna om närhet, 
prioritering av återanvändning, återvinning 
och tillräcklig egenkapacitet på 
gemenskapsnivå och nationell nivå i enlighet 
med rådets direktiv 75/442/EEG av 
den 15 juli 1975 om avfall genom att i 
enlighet med fördraget vidta åtgärder för att 
helt eller delvis förbjuda eller systematiskt 
invända mot sådana transporter av avfall. 
Hänsyn bör även tas till kravet i 
direktiv 75/442/EEG, enligt vilket 
medlemsstaterna skall upprätta ett integrerat 
och ändamålsenligt utformat nätverk av 
anläggningar för bortskaffande av avfall för 
att möjliggöra för gemenskapen att själv ta 
hand om sitt avfall och för medlemsstaterna 
att var och en närma sig detta mål, med 
hänsyn till geografiska förhållanden eller 
behovet av specialiserade anläggningar för 
vissa avfallsslag. Medlemsstaterna bör också 
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avfallsanläggningar som omfattas av 
bestämmelserna i rådets direktiv 96/61/EG 
av den 24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar tillämpar bästa tillgängliga 
teknik enligt definitionerna i det direktivet i 
överensstämmelse med anläggningens 
tillstånd och att avfallet hanteras i enlighet 
med rättsligt bindande miljöskyddsnormer 
beträffande bortskaffande av avfall, som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen.

kunna se till att avfallsanläggningar som 
omfattas av bestämmelserna i rådets 
direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 
om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar tillämpar bästa 
tillgängliga teknik enligt definitionerna i det 
direktivet i överensstämmelse med 
anläggningens tillstånd och att avfallet 
hanteras i enlighet med rättsligt bindande 
miljöskyddsnormer beträffande 
bortskaffande av avfall, som fastställs i 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Återanvändning finns utan orsak inte med i dokumentet, men bör ha prioritet eftersom det i de 
flesta fall är det miljövänligaste sättet att hantera avfall.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 55
Skäl 20

(20) Beträffande transporter av avfall för 
återvinning bör medlemsstaterna också 
kunna se till att 
avfallshanteringsanläggningar som omfattas 
av bestämmelserna i direktiv 96/61/EG 
tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt 
definitionerna i det direktivet i 
överensstämmelse med anläggningens 
tillstånd. Medlemsstaterna bör också kunna 
se till att avfall hanteras i enlighet med 
rättsligt bindande miljöskyddsnormer för 
återvinningsverksamhet, som fastställts i 
gemenskapslagstiftningen, och att avfall, 
med beaktande av Artikel 7.3 i 
direktiv 75/442/EEG, hanteras i enlighet 
med de avfallshanteringsplaner som 
utarbetats i enlighet med det direktivet, i 
syfte att garantera genomförandet av rättsligt 
bindande skyldigheter avseende återvinning 
eller materialutnyttjande som fastställs i 
gemenskapslagstiftningen.

(20) Beträffande transporter av avfall för 
återvinning skall medlemsstaterna ta hänsyn 
till principerna om självförsörjning, närhet 
och prioritering av återanvändning och bör 
också kunna se till att 
avfallshanteringsanläggningar som omfattas 
av bestämmelserna i direktiv 96/61/EG 
tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt 
definitionerna i det direktivet i 
överensstämmelse med anläggningens 
tillstånd. Medlemsstaterna bör också kunna 
se till att avfall hanteras i enlighet med 
rättsligt bindande miljöskyddsnormer för 
återvinningsverksamhet, som fastställts i 
gemenskapslagstiftningen, och att avfall, 
med beaktande av Artikel 7.3 i 
direktiv 75/442/EEG, hanteras i enlighet 
med de avfallshanteringsplaner som 
utarbetats i enlighet med det direktivet, i 
syfte att garantera genomförandet av rättsligt 
bindande skyldigheter avseende återvinning 
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eller materialutnyttjande som fastställs i 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Samma som för ändringsförslag 2 för skäl 19.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 56
Skäl 32a (nytt)

(32a) Riktlinjer bör utarbetas för när ett 
fartyg eller fordon blir avfall i enlighet med 
artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG, för att 
undvika att syftena med denna förordning 
kringgås.

Or. en

Motivering

Återinför ändringsförslag 111 i Europaparlamentets första behandling i linje med 
föredragandens ändringsförslag till artikel, punkt 5a (ny). 

Fartyg är i avfallssammanhang något speciellt. De färdas runt världen och kan därför 
förklaras vara avfall var som helst. För att undvika kostnader för miljöriktigt bortskaffande 
kan ägaren helt enkelt låta fartyget göra sin sista resa till ett land utanför EU där kraven är 
lägre och förklara det vara avfall när det kommit fram till landet i fråga. På så sätt kan 
avfallslagstiftningen och således förordningen om avfallstransporter kringgås för fartyg som 
motsvarar avfallsdefinitionen. Det krävs riktlinjer för att täppa till detta kryphål i 
avfallslagstiftningen, eftersom det finns många gamla fartyg som väntar på skrotning, varav 
många innehåller avsevärda mängder farliga ämnen eller material. Situationen är liknande 
men mindre omfattande för uttjänta fordon.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 57
Artikel 1, punkt 2, led a

a) mellan medlemsstater, inom 
gemenskapen eller med transitering genom 

a) mellan medlemsstater, med eller utan
transitering genom andra medlemsstater 
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tredjeländer, eller tredjeländer,

aa) inom medlemsstater med transitering
genom andra medlemsstater eller tredje 
land,
ab) enbart inom medlemsstater som enbart 
skall omfattas av artikel 32;

Or. en

Motivering

Förtydligande. Artikel 1.2 b, c och d omfattar avsnitt IV, V respektive VI. Artikel 1.2 a bör 
ersättas av en mera specifik text för att klargöra att både avsnitt II och III täcks och exakt vad 
som täcks. De nya leden a och aa täcker avsnitt II. Det nya ledet ab täcker avsnitt III och tar 
dessutom upp artikel 1.5 som kan strykas.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González och Avril Doyle

Ändringsförslag 58
Artikel 1, punkt 3, led d

d) transporter av avfall som omfattas av krav 
på godkännande enligt förordning 
(EG) nr 1774/2002,

d) transporter av animaliska biprodukter
som omfattas av krav enligt förordning 
(EG) nr 1774/2002,

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 1774/2002 om animaliska biprodukter fastställer klara regler om 
transporter, hantering och kontroll av olika kategorier animaliska biprodukter, inklusive 
läckningssäkra containrar/fordon, strikt spårbarhet och dokumentation för transitering inom 
EU och import från tredje land samt bestämmelser om förande av register. Animaliska 
biprodukter utgör del av EU:s Anima-system (i framtiden Traces-systemet), som likaså 
innebär kontroll av transporterna. Att låta redan strikt kontrollerade animaliska biprodukter 
omfattas av avfallstransportlagstiftningen är ett dubbelarbete och en onödig finansiell 
belastning på näringen utan mervärde.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 59
Artikel 1, punkt 3, led e

e) transporter av avfall enligt Artikel 2.1 b i e) transporter av avfall enligt Artikel 2.1 b ii, 
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direktiv 75/442/EEG, om dessa transporter 
redan omfattas av annan 
gemenskapslagstiftning innehållande 
liknande bestämmelser,

iv och v i direktiv 75/442/EEG, om dessa 
transporter redan omfattas av annan 
gemenskapslagstiftning innehållande 
liknande bestämmelser,

Or. en

Motivering

För att undvika dubbla bestämmelser. Radioaktivt avfall (jämför artikel 2.1 b i i 
direktiv 75/442/EG) undantas redan från att omfattas genom artikel 1.3 c och animaliska 
biprodukter (bl.a. djurkadaver och fekalier etc., jämför artikel 2.1 b iii i direktiv 75/442/EG) 
är redan undantagna genom artikel 1.3 d.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 60
Artikel 1, punkt 3, led ga (nytt)

ga) transporter av avfall enbart inom en 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Avfallstransportförordningen bör endast gälla avfallstransporter där man överskrider 
medlemsstaternas och EU:s gränser. För avfallstransporter enbart inom en medlemsstat 
gäller annan avfallslagstiftning.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 61
Artikel 1, punkt 5

5. Transporter av avfall enbart inom en 
medlemsstat skall endast omfattas av 
artikel 32.

utgår

Or. en

Motivering

Kopplad till ändringsförslaget rörande artikel 1.3 ga (nytt).
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 62
Artikel 1, punkt 5

5. Transporter av avfall enbart inom en 
medlemsstat skall endast omfattas av 
artikel 32.

utgår

Or. en

Motivering

Förtydligande. Artikel 1.2 b, c och d omfattar avsnitt IV, V respektive VI. Artikel 1.2 a bör 
ersättas av en mera specifik text för att klargöra att både avsnitt II och III täcks och exakt vad 
som täcks. De nya leden a och aa täcker avsnitt II. Det nya ledet ab täcker avsnitt III och tar 
dessutom upp artikel 1.5 som kan strykas.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 63
Artikel 2, led 14

14. mottagare: den person eller det företag 
under mottagarlandets jurisdiktion till vilken 
eller vilket avfallet transporteras för 
återvinning eller bortskaffande. 

14. mottagare: en av de personer eller ett av 
de företag under mottagarlandets jurisdiktion 
som förtecknats nedan:

a) till den eller det som avfallet 
transporteras till och som genomför 
återvinning eller bortskaffande av sådant 
avfall (anläggning), eller
b) en registrerad handlare som har fått 
skriftligt bemyndigande av anläggningen 
att agera på dess vägnar som mottagare, 
eller
c) en registrerad mäklare som har fått 
skriftligt bemyndigande av anläggningen 
att agera på dess vägnar som mottagare.
I fall med olagliga transporter där en 
handlare eller mäklare enligt led b eller c 
agerat som mottagare skall den anläggning 
som bemyndigade handlaren eller 
mäklaren att agera på dess vägnar anses 
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vara mottagaren i denna förordning.

Or. en

Motivering

Enligt Baselkonventionen (artiklarna 2.16 och 2.19 i konventionen) och OECD:s beslut 
(bestämmelser om godkända handlare) kan en handlare eller mäklare agera som mottagare. 
Detta bör även klargöras i artikel 2.14. Texten i ändringsförslaget motsvarar ordalydelsen i 
definitionen av anmälare i artikel 2.15.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 64
Artikel 2, led 15

15. anmälare: 15. anmälare:

a) När det gäller en transport som har sitt 
ursprung i en medlemsstat skall anmälaren 
vara en fysisk eller juridisk person som 
omfattas av den berörda medlemsstatens 
jurisdiktion och som har för avsikt att 
genomföra en avfallstransport eller att låta 
genomföra en sådan transport, och som är 
skyldig att anmäla transporten. Anmälaren 
är en av de personer eller organ som anges
nedan, och som väljs ut i enlighet med den 
rangordning som fastställs i följande 
förteckning:

i) När det gäller en transport som har sitt 
ursprung i en medlemsstat skall anmälaren 
vara en fysisk eller juridisk person som 
omfattas av den berörda medlemsstatens
lagstiftning och som har för avsikt att 
genomföra en avfallstransport eller att låta
genomföra en sådan transport, och som är 
skyldig att anmäla transporten, dvs. en av de 
personer eller organ som anges nedan, och i 
enlighet med den rangordning som fastställs 
i följande förteckning:

i) Den ursprunglige producenten. a) den person vars verksamhet producerat 
avfallet, eller

ii) Den nye producenten med tillstånd som 
genomför åtgärden före transporten.

b) den person som genomför 
förbehandling, blandning eller andra 
åtgärder som ändrar avfallets egenskaper 
eller sammansättning före transport, och 
som har tillstånd till detta, eller

iii) En insamlare med tillstånd som 
sammanställer transporten av olika små 
avfallsmängder av samma slag från olika 
källor, varvid transporten skall påbörjas 
från en enda anmäld plats.

c) en insamlare med tillstånd som 
sammanställer transporten av olika små 
avfallsmängder av samma typ som samlats 
in från olika källor,

iv) En registrerad handlare som skriftligen 
bemyndigats av ursprungliga producenten, 
nya producenten eller en insamlare med 

d) om de personer som anges i a–c inte är 
kända, i konkurs eller på annat sätt 
oförmögna: en godkänd insamlare eller 
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tillstånd enligt i, ii och iii att agera för 
dennes räkning som anmälare.

registrerad handlare eller mäklare, 

v) En registrerad mäklare som skriftligen 
bemyndigats av ursprungliga producenten, 
nya producenten eller en insamlare med 
tillstånd enligt i, ii och iii att agera för 
dennes räkning som anmälare.

e) om den person som anges i d inte är 
känd, i konkurs eller på annat sätt 
oförmögen: innehavaren.

vi) Om samtliga personer som avses i i, ii, 
iii, iv och, i förekommande fall, v är 
okända eller insolventa, innehavaren.
Om en anmälare som anges i iv eller v inte 
uppfyller återtagningsskyldigheterna i 
artiklarna 21–24, skall den ursprungliga 
producenten, nya producenten eller den 
insamlare med tillstånd som anges i i, ii 
eller iii och som bemyndigat handlaren 
eller mäklaren att agera för dennes 
räkning, betraktas som anmälare vad avser 
dessa återtagningsskyldigheter. Om det 
gäller olagliga transporter som anmälts av 
en handlare eller mäklare enligt iv och v, 
skall den person enligt i, ii eller iii som 
bemyndigat denna handlare eller mäklare 
att agera för dennes räkning betraktas som 
anmälare i enlighet med denna förordning.
b) Vid import till eller transitering genom 
gemenskapen av avfall som inte har sitt 
ursprung i en medlemsstat skall anmälaren 
vara någon av följande fysiska eller
juridiska personer under det avsändarlands 
jurisdiktion som har för avsikt att 
genomföra eller låta genomföra eller som 
har låtit genomföra en avfallstransport:

ii) Vid import till gemenskapen eller 
transitering genom gemenskapen av avfall 
som inte har sitt ursprung i en medlemsstat 
skall anmälaren vara en fysisk eller juridisk 
person som omfattas av den berörda 
medlemsstatens lagstiftning som har för 
avsikt att genomföra eller låta genomföra, 
eller som har genomfört, en avfallstransport:

i) Den person som utsetts i enlighet med 
avsändarlandets lagstiftning, eller, om ingen 
sådan person utsetts,

a) Den person som utsetts i enlighet med 
exportlandets lagstiftning, eller, om ingen 
sådan person utsetts,

ii) innehavaren vid tidpunkten för exporten. b) den person som innehar eller har rättslig 
kontroll över avfallet eller som innehade 
eller hade rättslig kontroll över avfallet vid 
tidpunkten för exporten (innehavaren).

Or. en
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Motivering

Denna ändring återinför definitionen av anmälare från kommissionens ursprungsförslag. I 
rådets text vill man även möjliggöra för handlare och mäklare att betraktas som anmälare. 
Detta kan dölja ansvar och skapa pappersspår som är svåra att följa. Av tydlighets- och 
ansvarsskäl är kommissionens lydelse att föredra. Europaparlamentets ändringsförslag 15 
och 22 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Avril Doyle och María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 65
Artikel 2, led 15, led a iii

iii) En insamlare med tillstånd som 
sammanställer transporten av olika små 
avfallsmängder av samma slag från olika 
källor, varvid transporten skall påbörjas från 
en enda anmäld plats.

iii) En insamlare med tillstånd som 
sammanställer transporten av olika små
strömmar avfallsmängder av samma slag 
från olika källor, varvid transporten skall 
påbörjas från en enda anmäld plats eller för 
avfall som faller under gemenskapens 
producentansvarslagstiftning, som direktiv 
2002/96/EG:.

(A) en insamlare med tillstånd som 
sammanställer transporten av olika små 
avfallsmängder av samma typ som samlats 
in från olika källor,
(B) produkttillverkaren, eller 
(C) personer som enligt avtal skall sköta 
insamlandet och/eller hanteringen av avfall 
på produkttillverkarens vägnar.

Or. en

Motivering

De största skyldigheterna i förslaget till förordning läggs på “anmälaren”. Definitionen bör 
göra det möjligt för tillverkare av produkter som täcks av gemenskapens lagstiftning rörande 
producentansvar och avfall, som direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av elektriska och 
elektroniska produkter, eller en tredje part som agerar på dess vägnar för att transportera 
sådant avfall i enlighet med gemenskapens respektive producentansvarslagstiftning.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 66
Artikel 2, led 22
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22. avsändarland: ett land från vilket en 
transport av avfall planeras starta eller 
inleds.

22. avsändarland: ett land från vilket en 
transport av avfall planeras starta eller 
inleds; för fartyg som är avfall kan 
avsändarlandet även inbegripa hamnstater, 
flaggstater och/eller stater med jurisdiktion 
över ägaren eller innehavaren.

Or. en

Motivering

Tydlighet krävs för fall när ett fartyg till slut godtas som avfall för att undvika att fartyg bara 
seglar till en annan hamn för att komma undan fartygsbestämmelser. Denna ändring 
återinför Europaparlamentets ändringsförslag 92 från första behandlingen.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 67
Artikel 2, led 24

24. transitland: ett land, annat än avsändar-
eller mottagarlandet, genom vilket transport 
av avfall planeras eller genomförs.

24. transitland: ett land, annat än avsändar-
eller mottagarlandet, genom vilket transport 
av avfall planeras eller genomförs. För 
fartyg som är avfall kan avsändarlandet 
även inbegripa hamnstater, flaggstater 
och/eller stater med jurisdiktion över 
ägaren eller innehavaren.

Or. en

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 68
Avdelning II, rubrik

TRANSPORTER MELLAN 
MEDLEMSSTATER, INOM 

GEMENSKAPEN ELLER 
MED TRANSITERING GENOM ETT 

TREDJELAND

TRANSPORTER INOM GEMENSKAPEN 
MED ELLER UTAN TRANSITERING 

GENOM ETT TREDJELAND

Or. en
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Motivering

Konsekvent ändring i enlighet med ändringen av artikel 1.2 a. Förtydligande av 
tillämpningsområdet för avsnitt II (det täcker även transporter inom medlemsstater med 
transitering genom andra medlemsstater eller tredjeländer).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 69
Artikel 3, punkt 1, led b i

i) Avfall som anges i förteckningen i 
bilaga IV.

i) Avfall som anges i förteckningen i 
bilaga IV, som inbegriper avfall som räknas 
upp i bilagorna II och VIII till 
Baselkonventionen;

Or. en

Motivering

En hänvisning i artikeln till Baselkonventionens listor över farligt avfall för att förtydliga att 
anmälningsförfarandet gäller allt farligt avfall. Detta kan redan läsas i bilaga IV, del I som 
hänvisar till dessa två listor från Baselkonventionen.

Ändringsförslag från Avril Doyle och María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 70
Artikel 3, punkt 2, inledningen

2. Transporter av följande avfall avsett för 
återvinning skall omfattas av det allmänna 
kravet att de skall åtföljas av viss 
information i enlighet med artikel 18:

2. Transporter av följande avfall avsett för 
återvinning skall omfattas av de allmänna 
kraven i enlighet med artikel 18, om 
mängden transporterat avfall överstiger 
20 kg:

Or. en

Motivering

Kraven att sluta avtal och att avfall som avses i artikel 3.2 åtföljs av dokumentet i bilaga VII 
är oproportionerligt i fall med mindre mängder transporterat avfall. Sådana små mängder 
kan skickas med post, inbegripet fall med retursystem, eller kan utföras av personer som 
passerar landgränser (t.ex. förpackningsavfall eller tidningsavfall). Om nuvarande frivilliga 
retursystem som inrättats av produkttillverkare skall kunna upprätthållas är det inte 
ändamålsenligt att lägga dessa skyldigheter på konsumenter som lämnar in avfall för 
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återvinning.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 71
Artikel 3, punkt 4

4. Transporter av avfall som uttryckligen är 
avsett för laboratorieanalys i syfte att 
antingen undersöka dess fysikaliska eller 
kemiska egenskaper eller bestämma 
huruvida det är lämpat för återvinning eller 
bortskaffande skall inte omfattas av 
förfarandet med skriftlig förhandsanmälan 
och skriftligt förhandsgodkännande enligt 
punkt 1. I stället skall de formföreskrifter 
som anges i artikel 18 tillämpas. Mängden 
sådant avfall som undantas när det 
uttryckligen är avsett för laboratorieanalys 
skall fastställas som den minsta mängd som 
rimligtvis kan tänkas behövas för att den 
berörda analysen i varje enskilt fall skall 
kunna genomföras på ett adekvat sätt, och 
skall inte överstiga 25 kg.

4. Transporter av avfall som uttryckligen är 
avsett för laboratorieanalys eller för 
försöksändamål i syfte att antingen 
undersöka dess fysikaliska eller kemiska 
egenskaper eller bestämma huruvida det är 
lämpat för återvinning eller bortskaffande 
skall inte omfattas av förfarandet med 
skriftlig förhandsanmälan och skriftligt 
förhandsgodkännande enligt punkt 1. I 
stället skall de formföreskrifter som anges i 
artikel 18 tillämpas. Mängden sådant avfall 
som undantas när det uttryckligen är avsett 
för laboratorieanalys skall fastställas som 
den minsta mängd som rimligtvis kan tänkas 
behövas för att den berörda analysen i varje 
enskilt fall skall kunna genomföras på ett 
adekvat sätt, och skall inte överstiga 25 kg.

Or. de

Motivering

Undantaget från anmälningsskyldigheten bör också gälla sådana återvinnings- och 
bortskaffningsåtgärder som utförs i samband med forskning och utveckling och följaktligen 
också gälla gränsöverskridande transporter av avfall för tekniska försök.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 72
Artikel 3, punkt 4

4. Transporter av avfall som uttryckligen är 
avsett för laboratorieanalys i syfte att 
antingen undersöka dess fysikaliska eller 
kemiska egenskaper eller bestämma 
huruvida det är lämpat för återvinning eller 
bortskaffande skall inte omfattas av 
förfarandet med skriftlig förhandsanmälan 

4. Transporter av avfall som uttryckligen är 
avsett för laboratorieanalys i syfte att 
antingen undersöka dess fysikaliska eller 
kemiska egenskaper eller bestämma 
huruvida det är lämpat för återvinning eller 
bortskaffande skall inte omfattas av 
förfarandet med skriftlig förhandsanmälan 
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och skriftligt förhandsgodkännande enligt 
punkt 1. I stället skall de formföreskrifter 
som anges i artikel 18 tillämpas. Mängden 
sådant avfall som undantas när det 
uttryckligen är avsett för laboratorieanalys 
skall fastställas som den minsta mängd som 
rimligtvis kan tänkas behövas för att den 
berörda analysen i varje enskilt fall skall 
kunna genomföras på ett adekvat sätt, och 
skall inte överstiga 25 kg.

och skriftligt förhandsgodkännande enligt 
punkt 1. I stället skall de formföreskrifter 
som anges i artikel 18 tillämpas. Mängden 
sådant avfall som undantas när det 
uttryckligen är avsett för laboratorieanalys 
skall fastställas som den minsta mängd som 
rimligtvis kan tänkas behövas för att den 
berörda analysen i varje enskilt fall skall 
kunna genomföras på ett adekvat sätt, och 
skall inte överstiga 25 kg. För experiment i 
återvinnings- eller 
bortskaffningsanläggningar får mängden 
transporterat avfall vara tre gånger större.

Or. en

Motivering

Undantaget från anmälningsskyldigheten bör också gälla sådana återvinnings- och 
bortskaffningsåtgärder som utförs i samband med forskning och utveckling och följaktligen 
också gälla för gränsöverskridande transporter av avfall för tekniska försök. Då måste 
emellertid den tillåtliga mängden ökas, eftersom mängder på upp till något hundratal 
kilogram kan behövas för sådana försök.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 73
Artikel 3, punkt 5

(5) Transporter av blandat kommunalt 
avfall (avfallskod 20 03 01) som insamlats 
från privata hushåll, inbegripet när 
insamlingen även omfattar sådant avfall 
från andra producenter, till anläggningar 
för återvinning eller bortskaffande skall i 
enlighet med denna förordning omfattas av 
samma bestämmelser som transporter av 
avfall som är avsett för bortskaffande.

utgår

Or. de

Motivering

Det saknas faktisk grund för en särskild bestämmelse för blandat kommunalt avfall. I princip 
omfattas även blandat kommunalt avfall av bestämmelserna i artikel 12. Dessa bestämmelser 
säkerställer en tillräckligt hög skyddsnivå.
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 74
Artikel 3, punkt 5a (ny)

5a. Transporter av avfall som består av, 
innehåller eller är förorenat med sådana 
kemikalier som räknas upp i bilagorna A, B 
och C i Stockholmskonventionen av den 
22 maj 2001 om långlivade organiska 
föroreningar skall omfattas av 
bestämmelserna i artikel 6.1 i denna 
konvention - som bl.a. inbegriper ett förbud 
mot bortskaffandeverksamhet som kan leda 
till återanvändning, återvinning, 
vidareutnyttjande, direkt återanvändning 
eller alternativa användning av långlivade 
organiska föroreningar - och skall omfattas 
av samma bestämmelser som transporter av 
avfall som skall bortskaffas.

Or. en

Motivering

Långlivade organiska föroreningar måste hanteras i enlighet med FN:s
Stockholmskonvention som förbjuder återvinning av långlivade organiska föroreningar. Den 
förordning om långlivade organiska föroreningar som antogs av EU innehåller några 
tvetydigheter om förbudet mot återvinning/återanvändning av avfall från långlivade 
organiska föroreningar. Rådet strök de förtydligande hänvisningarna till långlivade 
organiska föroreningar. Genom detta ändringsförslag återinförs kommissionens lydelse om 
långlivade organiska föroreningar.

Ändringsförslag by Gyula Hegyi

Ändringsförslag 75
Artikel 3, punkt 5a (ny)

5a. Transporter av avfall som består av, 
innehåller eller är förorenat med 
kemikalier som räknas upp i bilagorna A, B 
och C i Stockholmskonventionen av den 
22 maj 2001 om långlivade organiska 
föroreningar skall omfattas av samma 
bestämmelser som transporter av avfall 
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som skall bortskaffas.

Or. en

Motivering

Återinför kommissionens ursprungliga hänvisning till Stockholmskonventionen om långlivade 
organiska föroreningar. Enligt Stockholmskonventionen är det uttryckligen förbjudet att 
tillåta att sådant avfall går till återanvändning eller återvinning. Detta är nödvändigt pga 
risken för feltolkningar av EG-förordningen om långlivade organiska föroreningar.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 76
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Transporten får inledas efter att 
anmälaren har erhållit:
a) skriftligt godkännande från den 
behöriga avsändarmyndigheten; om det 
avfall som transporteras är avsett för 
återvinning i enlighet med artikel 3.1 b 
kan, efter det att den tidsfrist på 30 dagar 
som fastställs i artikel 9.1 andra stycket har 
löpt ut, underförstått samtycke från den 
behöriga avsändarmyndigheten förutsättas
b) skriftligt godkännande från den 
behöriga mottagarmyndigheten; om det 
avfall som transporteras är avsett för 
återvinning i enlighet med artikel 3.1 b 
kan, efter det att den tidsfrist på 30 dagar 
som fastställs i artikel 9.1 andra stycket har 
löpt ut, underförstått samtycke från den 
behöriga mottagarmyndigheten förutsättas, 
och
c) skriftligt godkännande från den 
behöriga transitmyndigheten, eller, efter 
det att den tidsfrist på 30 dagar som 
fastställs för transitmyndigheten i 
artikel 9.1 andra stycket har löpt ut och 
underförstått samtycke kan förutsättas.

Or. en
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Motivering

Att ”underförstått samtycke” fallit bort vid transporter av avfall som är avsett för återvinning 
strider mot målet om enklare bestämmelser. I dagens praxis innebär detta instrument att
förfarandena underlättas avsevärt. (tidigare äf. 95).

Ändringsförslag från Avril Doyle och María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 77
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. När det gäller frivilliga 
produktreturprogram som inrättats av 
produkttillverkare för retur och återvinning 
av produkter som skall kastas av 
slutanvändaren kan sådana avtal som avses 
i punkt 1 vara ett avtal mellan 
produkttillverkaren, eller dess bemyndigade 
ombud, och mottagaren, och de 
förpliktelser som åläggs enligt artikel 6 
(ekonomisk säkerhet) kan uppfyllas av 
produkttillverkaren eller dess bemyndigade 
ombud.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att bevara frivilliga insamlings- och återvinningsinitiativ som 
inrättats av produkttillverkare för att hindra att avfall deponeras. För att sådana frivilliga 
program skall kunna genomföras måste det vara tydligt att de förpliktelser som åläggs 
anmälaren av transporten när det gäller ekonomisk säkerhet och slutförande av avtal med 
mottagaren även kan uppfyllas i dessa fall av produkttillverkaren.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 78
Artikel 5, punkt 3, led (c)

c) att mottagaren eller anläggningen i 
enlighet med artikel 16 e skall tillhandahålla 
ett intyg om att avfallet har återvunnits eller 
bortskaffats i överensstämmelse med 
anmälan och villkoren i denna samt med 
kraven i denna förordning.

c) att anläggningen i enlighet med 
artikel 16 e skall tillhandahålla ett intyg om 
att avfallet har återvunnits eller bortskaffats i 
överensstämmelse med anmälan och 
villkoren i denna samt med kraven i denna 
förordning.
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Or. en

Motivering

Ändringen är en konsekvens för att säkra intern samstämmighet. Enligt artikel 6.9 i 
Baselkonventionen och OECD:s beslut skall endast anläggningar (och inte mottagare) 
bekräfta mottagande av avfall och senare intyga att återvinningen eller bortskaffandet
slutförts. I synnerhet transportdokumentet i bilaga IB (ruta 17 och 18) och även artikel 15 c 
och e återspeglar detta.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 79
Artikel 5, punkt 4

4. Om det avfall som transporteras är avsett 
för behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande, skall avtalet även 
omfatta följande bestämmelser om 
mottagaren eller mottagningsanläggningen

4. Om det avfall som transporteras är avsett 
för behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande, skall avtalet även 
omfatta följande bestämmelser om att

a) i enlighet med artikel 15 d och, 
i erforderliga fall, 15 e skall tillhandahålla 
ett intyg om att avfallet har återvunnits eller 
bortskaffats i överensstämmelse med den 
relevanta anmälan och villkoren i denna 
samt med kraven i denna förordning, och

a) mottagaren eller 
mottagningsanläggningen skall i enlighet 
med artikel 15 d och, i erforderliga fall, 15 e 
tillhandahålla ett intyg om att avfallet har 
återvunnits eller bortskaffats i 
överensstämmelse med den relevanta 
anmälan och villkoren i denna samt med 
kraven i denna förordning, och

b) i erforderliga fall, skall göra en anmälan 
till den ursprungliga behöriga myndigheten i 
det ursprungliga avsändarlandet i enlighet 
med artikel 15 f ii.

b) mottagaren skall, i erforderliga fall, göra 
en anmälan till den ursprungliga behöriga 
myndigheten i det ursprungliga 
avsändarlandet i enlighet med artikel 15 f ii.

Or. en

Motivering

Ändringen är en konsekvens för att säkra intern samstämmighet. (se motiveringen till 
artikel 5.3 c)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 80
Artikel 6, punkt 5, stycke 2
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Den ekonomiska säkerheten eller den 
motsvarande försäkringen skall friställas när 
anmälaren lägger fram bevis på att avfallet 
har nått sin destination och har återvunnits 
eller bortskaffats på ett miljöriktigt sätt. 
Sådana bevis skall läggas fram i form av
det intyg som anges i artikel 16 e eller, i 
erforderliga fall, artikel 15 e vad gäller 
behandling i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande.

Den ekonomiska säkerheten eller den 
motsvarande försäkringen skall friställas när 
den behöriga myndigheten i fråga har 
erhållit det intyg som anges i artikel 16 e 
eller, i erforderliga fall, artikel 15 e vad 
gäller behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande.

Or. en

Motivering

Enligt artiklarna 15 och 16 skall anläggningen (och inte anmälaren) intyga att återvinningen 
eller bortskaffandet har slutförts och skall skicka in transportdokumentet som innehåller detta 
intyg till anmälaren och den behöriga myndigheten i fråga. Enligt artiklarna 21.8, 23.6 och 
artiklarna 34.3 f i och 37.3 f ii innebär utfärdande av ett sådant intyg att den ekonomiska 
säkerheten friställs. För intern samstämmighet bör detta även vara fallet i artikel 6.5, 6.6 
och 6.8.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 81
Artikel 6, punkt 6

6. Genom undantag från punkt 5 och om det 
avfall som transporteras är avsett för 
behandling i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande och ytterligare en återvinning 
eller ett bortskaffande äger rum i 
mottagarlandet får den ekonomiska 
säkerheten eller den motsvarande 
försäkringen friställas när avfallet lämnar 
anläggningen för behandling i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande och 
anmälaren styrker att denna behandling är 
avslutad. Bestyrkandet skall läggas fram i 
form av det intyg som anges i artikel 15 d. I 
detta fall skall varje ny transport till en 
anläggning för återvinning eller 
bortskaffande omfattas av en ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande försäkring, 
såvida inte den behöriga 
mottagarmyndigheten meddelat att en sådan 

6. Genom undantag från punkt 5 och om det 
avfall som transporteras är avsett för 
behandling i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande och ytterligare en återvinning 
eller ett bortskaffande äger rum i 
mottagarlandet får den ekonomiska 
säkerheten eller den motsvarande 
försäkringen friställas när avfallet lämnar 
anläggningen för behandling i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande och den 
behöriga myndigheten i fråga har erhållit
det intyg som anges i artikel 15 d. I detta fall 
skall varje ny transport till en anläggning för 
återvinning eller bortskaffande omfattas av 
en ekonomisk säkerhet eller motsvarande 
försäkring, såvida inte den behöriga 
mottagarmyndigheten meddelat att en sådan 
ekonomisk säkerhet eller motsvarande 
försäkring inte är nödvändig. Under sådana 
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ekonomisk säkerhet eller motsvarande 
försäkring inte är nödvändig. Under sådana
omständigheter skall den behöriga 
mottagarmyndigheten ansvara för att 
uppfylla de skyldigheter som uppstår vid 
olaglig transport och för återtagning om 
transporten eller den vidare återvinningen 
eller bortskaffandet inte kan avslutas som 
planerat.

omständigheter skall den behöriga 
mottagarmyndigheten ansvara för att 
uppfylla de skyldigheter som uppstår vid 
olaglig transport och för återtagning om 
transporten eller den vidare återvinningen 
eller bortskaffandet inte kan avslutas som 
planerat.

Or. en

Motivering

Enligt artiklarna 15 och 16 skall anläggningen (och inte anmälaren) intyga att återvinningen 
eller bortskaffandet har slutförts och skall skicka in transportdokumentet som innehåller detta 
intyg till anmälaren och den behöriga myndigheten i fråga. Enligt artiklarna 21.8, 23.6 och 
artiklarna 34.3 f i och 37.3 f ii innebär utfärdande av ett sådant intyg att den ekonomiska 
säkerheten friställs. För intern samstämmighet bör detta även vara fallet i artikel 6.5, 6.6 
och 6.8.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 82
Artikel 6, punkt 8, stycke 2

En ekonomisk säkerhet eller motsvarande 
försäkring skall friställas när anmälaren har 
styrkt att ifrågavarande avfall har nått sin 
destination och har återvunnits eller 
bortskaffats på ett miljöriktigt sätt. Punkt 5 
andra stycket andra meningen samt punkt
6 skall vara tillämpliga på motsvarande sätt.

En ekonomisk säkerhet eller motsvarande 
försäkring skall friställas när den behöriga 
myndigheten i fråga har erhållit det intyg 
som avses i artikel 16 e eller, i 
förekommande fall, i artikel 15 e när det 
gäller tillfällig återvinning eller 
bortskaffande av ifrågavarande avfall. Punkt 
6 skall vara tillämpliga på motsvarande sätt.

Or. en

Motivering

Enligt artiklarna 15 och 16 skall anläggningen (och inte anmälaren) intyga att återvinningen 
eller bortskaffandet har slutförts och skall skicka in transportdokumentet som innehåller detta 
intyg till anmälaren och den behöriga myndigheten i fråga. Enligt artiklarna 21.8, 23.6 och 
artiklarna 34.3 f i och 37.3 f ii innebär utfärdande av ett sådant intyg att den ekonomiska 
säkerheten friställs. För intern samstämmighet bör detta även vara fallet i artikel 6.5, 6.6 
och 6.8.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 83
Artikel 9, punkt 1, stycke 2

Den behöriga transitmyndighetens 
underförstådda samtycke kan anses föreligga 
om ingen invändning reses inom den 
fastställda tidsfristen på 30 dagar.

Den behöriga ifrågavarande myndighetens 
underförstådda samtycke kan anses föreligga 
om ingen invändning reses inom den 
fastställda tidsfristen på 30 dagar.

Or. en

Motivering

Att ”underförstått samtycke” fallit bort vid transporter av avfall som är avsett för återvinning 
strider mot målet om enklare bestämmelser. I dagens praxis innebär detta instrument att 
förfarandena underlättas avsevärt.

Ändringsförslag från Avril Doyle och María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 84
Artikel 9, punkt 1, stycke 2a (nytt)

För avfall som transporteras för att 
återvinnnas (och återanvändas), och som 
faller inom ramen för 
gemenskapslagstiftningen om 
producentansvar (t.ex. direktiv 2002/96/EG 
om avfall från elektrisk och elektronisk 
utrustning) kan underförstått samtycke 
anses föreligga när det gäller samtliga 
behöriga myndigheter som berörs om inga 
invändningar mot den anmälda transporten 
(eller transporterna när det gäller en 
allmän anmälan) har rests inom den 
fastställda tidsfristen på 30 dagar.

Or. en

Motivering

I OECD:s beslut C(2001)107 erkänns uttryckligen möjligheten att tillämpa underförstått 
medgivande till transporter för återvinnning. Stora mängder avfall från elektriska eller 
elektroniska produkter förväntas komma att insamlas för återvinning (inbegripet 
återanvändning av avfall från produkter och produktdelar) efter genomförandet av direktiv 
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2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Ambitionen i direktivet är att elavfall skall kunna transporteras mellan medlemsstater för att 
levereras till behandlings- och återvinningsanläggningar. 

Om det krävs uttryckligt skriftligt medgivande, och med tanke på den förväntade stora 
mängden anmälningar så lär medlemsstaternas behöriga myndigheter knappast ha de 
resurser som krävs och heller inte förmåga att svara inom den angivna tidsfristen på 
30 dagar. Detta kommer att orsaka förseningar och avfallsberg.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 85
Artikel 9, punkt 1, stycke 2a (nytt)

Underförstått samtycke till transporter från 
den behöriga myndigheten kan anses
föreligga om inga invändningar reses 
angående sådant avfall som avses i 
artikel 3.1 b i, och räknas upp i del II i 
bilaga IV inom den fastställda tidsfristen på 
30 dagar.

Or. de

Motivering

Att ”underförstått samtycke” fallit bort vid transporter av avfall som är avsett för återvinning 
strider mot målet om enklare bestämmelser. I dagens praxis innebär detta instrument att 
förfarandena underlättas avsevärt. Denna ändring avser avfall på den tidigare 'gula 
avfallslistan' (bilaga III till förordning (EEG) nr 259/93).

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 86
Artikel 9, punkt 7

7. Återvinning eller bortskaffande av avfall i 
samband med en planerad transport skall 
slutföras senast ett kalenderår efter 
mottagarens bekräftelse av att avfallet har 
tagits emot, såvida inte de berörda behöriga 
myndigheterna fastställer en kortare 
giltighetsperiod.

7. Återvinning eller bortskaffande av avfall i 
samband med en planerad transport skall 
slutföras senast ett kalenderår efter 
mottagaranläggningens bekräftelse av att 
avfallet har tagits emot, såvida inte de 
berörda behöriga myndigheterna fastställer 
en kortare giltighetsperiod.

Or. en



AM\579991SV.doc 23/67 PE 362.657v01-00

SV

Motivering

Konsekvensändring för att säkra intern samstämmighet. (se motiveringen till artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 87
Artikel 9, punkt 9a (ny)

9a. Mottagaren skall informeras av den 
behöriga myndigheten på avsändarorten 
om vidarebefordran av anmälan i enlighet 
med artikel 7.2 och skall erhålla en 
bekräftelse från den behöriga myndigheten 
på mottagarorten i enlighet med artikel 8.2 
samt en kopia av beslutet från den behöriga 
myndigheten i enlighet med artikel 9.2.

Or.de

Motivering

Det är viktigt att mottagaren av avfall informeras om läget i anmälningsförfarandet, vilket är 
fallet i den nuvarande förordningen om transport av avfall, eftersom mottagaren redan har 
skrivit ett avtal med anmälaren om behandling av avfall och viktiga händelser kan inträffa 
som kan beröra transporterna, t.ex. stängning av en anläggning eller fullt 
kapacitetsutnyttjande.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 88
Artikel 10, punkt 4a (ny)

4a. Myndigheterna på avsändar- och 
mottagarorten kan kräva att mottagaren 
regelbundet utarbetar rapporter med 
beskrivning av 
avfallshanteringsförfaranden.
Dessa rapporter skall innehålla detaljer 
över allt inkommande och utgående avfall 
och alla behandlingsmetoder så att 
myndigheterna har möjlighet att när som 
helst kontrollera att transporterna 
genomförs i enlighet med anmälan.
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Or. en

Motivering

Syftet är att är begära information så att de behöriga myndigheterna kan genomföra effektiva 
kontroller av avfallsflödena och vilka metoder som används för att behandla avfallet, utifrån 
de tillstånd som utfärdats (tidigare ändringsförslag 33 som antogs i plenum).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 89
Artikel 11, punkt 1, led aa (nytt)

aa) att den planerade transporten eller 
bortskaffandet inte skulle överensstämma 
med skyldigheterna i Baselkonventionen 
om säkerställande av miljöriktig 
avfallshantering, minskning av 
gränsöverskridande farliga transporter och 
andra avfallstransporter till ett minimum 
och principen om nationell självförsörjning 
när det gäller avfallshantering,

Or. en

Motivering

Texten avser att stärka möjligheterna att motsätta sig export och öka kopplingarna till 
skyldigheterna i Baselkonventionen. Detta ändringsförslag är kopplat till en liknande ändring 
i artikel 12.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 90
Artikel 11, punkt 1, led d

d) Anmälaren eller mottagaren har 
upprepade gånger underlåtit att iaktta 
artiklarna 15 och 16 i samband med tidigare 
transporter.

d) Anmälaren eller mottagaranläggningen
har upprepade gånger underlåtit att iaktta 
artiklarna 15 och 16 i samband med tidigare 
transporter.

Or. en
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Motivering

Konsekvensändring för att säkra intern samstämmighet. (se motiveringen till artikel 5.3 c)

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 91
Artikel 11, punkt 1, led g i

i) för att genomföra principen om tillräcklig 
egenkapacitet på gemenskapsnivå och 
nationell nivå, eller

i) för att genomföra principen om tillräcklig 
egenkapacitet på gemenskapsnivå, eller

Or. en

Motivering

Den inre marknaden bör även gälla avfallshantering.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 92
Artikel 11, punkt 1, led h

h) Avfallet kommer att behandlas i en 
anläggning som omfattas av 
direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar 
bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i 
det direktivet i enlighet med tillståndet för 
anläggningen.

utgår

Or. en

Motivering

Denna metod kan strida mot principerna för den inre marknaden.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 93
Artikel 12, punkt 1, led a

a) Den planerade transporten eller a) Den planerade transporten eller 
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återvinningen är inte förenlig med 
direktiv 75/442/EEG, särskilt artiklarna 3, 4, 
7 och 10 i detta.

återvinningen är inte förenlig med 
direktiv 75/442/EEG, särskilt artiklarna 3, 4, 
7 och 10 i detta utom i fall som täcks av 
punkterna nedan

Or. en

Motivering

För förtydligande och för att undvika dubbla bestämmelser. Den 16 december 2004 gjorde 
EG-domstolen förtydliganden avseende artikel 7.4 a, första strecksatsen i förordning 259/93 
(mål C-277/02). Efter detta domstolsbeslut kan behöriga myndigheter göra invändningar när 
det förekommer lägre behandlingsnormer i mottagarlandet än i avsändarlandet. Sådana skäl 
till invändningar finns i artikel 12.1 c. Innehållet i artikel 7.4 a, första strecksatsen i 
förordning 259/93 återfinns, med en liten ändring, i artikel 12.1 a som betraktas som en 
dubbelbestämmelse. Det kan även förekomma viss överlappning mellan artikel 12.1 a och 
artikel 12.1 h, 12.1 j och 12.1 k.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 94
Artikel 12, punkt 1, led aa (nytt)

aa) att den planerade transporten eller 
återvinningen inte skulle överensstämma 
med skyldigheterna i Baselkonventionen 
om att säkerställa en miljöriktig 
avfallshantering, minska 
gränsöverskridande farliga transporter och 
andra avfallstransporter till ett minimum 
och principen om nationell självförsörjning 
när det gäller avfallshantering,

Or. en

Motivering

Texten avser att stärka möjligheterna att motsätta sig export samt stärka kopplingarna till i 
Baselkonventionens skyldigheter. Detta ändringsförslag är kopplat till en liknande ändring i 
artikel 11.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 95
Artikel 12, punkt 1, led b
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b) Den planerade transporten eller 
återvinningen är inte förenlig med nationell 
lagstiftning om miljöskydd, allmän ordning, 
allmän säkerhet eller hälsoskydd vad avser 
åtgärder som vidtas i det land som reser 
invändningar.

b) Den planerade transporten eller 
återvinningen är inte förenlig med nationell 
lagstiftning som antagits som 
genomförande av EU-direktiv och i 
enlighet med EU:s förordningar om 
miljöskydd, allmän ordning, allmän 
säkerhet, hälsoskydd eller miljöbeskattning 
vad avser åtgärder som vidtas i det land som 
reser invändningar.

Or. en

Motivering

En korrekt och enhetlig tillämpning av förordningen om avfallstransporter kräver att 
möjligheterna att göra invändningar i samtliga länder endast baseras på samma EU-strategi 
och EU-förordningar. 

Ett land som har invändningar bör inte kunna använda den egna lagstiftningen för att 
motivera invändningar om de inte baseras på EU-lagstiftning. Detta skulle, tillsammans med 
vissa särskilda nationella miljöskatter, snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och 
leda till ökat antal domstolsärenden.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 96
Artikel 12, punkt 1, led c

c) Den planerade transporten eller 
återvinningen är inte förenlig med 
nationell lagstiftning om avfallsåtervinning 
i avsändarlandet, inbegripet när den 
planerade transporten avser avfall som är 
avsett för återvinning i en anläggning som 
har mindre strikta normer för behandling 
av det särskilda avfallet än de som har 
fastställts i avsändarlandet med iakttagande 
av behovet att säkerställa att den inre 
marknaden fungerar korrekt.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse kommer att skapa hinder på den europeiska marknaden för 
avfallsåtervinning och återanvändning samtidigt som den inte förbättrar miljönormerna för 
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avfallshantering i EU. Eftersom ordalydelsen för denna punkt dessutom är både vag och 
invecklad kan det leda till en ökning av olagliga avfallstransporter och sannolikt ett ökat 
antal domstolsärenden.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 97
Artikel 12, punkt 1, led c

c) Den planerade transporten eller 
återvinningen är inte förenlig med nationell 
lagstiftning om avfallsåtervinning i 
avsändarlandet, inbegripet när den 
planerade transporten avser avfall som är 
avsett för återvinning i en anläggning som 
har mindre strikta normer för behandling 
av det särskilda avfallet än de som har 
fastställts i avsändarlandet med iakttagande 
av behovet att säkerställa att den inre 
marknaden fungerar korrekt.

c) Den planerade transporten eller 
återvinningen är inte förenlig med nationell 
lagstiftning i avsändarlandet vilken antagits 
som genomförande av EU:s direktiv och 
enlighet med EU:s förordningar om 
avfallsåtervinning med iakttagande av 
behovet att säkerställa att den inre 
marknaden fungerar korrekt.

Detta skall inte gälla när Detta skall inte gälla när
i) det finns motsvarande 
gemenskapslagstiftning, särskilt sådan som 
hänför sig till avfall, och krav som är minst 
lika stränga som de som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen har införts i den 
nationella lagstiftningen vid införlivandet av 
sådan gemenskapslagstiftning,

i) det finns motsvarande 
gemenskapslagstiftning, särskilt sådan som 
hänför sig till avfall, och krav som är minst 
lika stränga som de som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen har införts i den 
nationella lagstiftningen vid införlivandet av 
sådan gemenskapslagstiftning,

ii) återvinningen i mottagarlandet äger rum 
på villkor som i stort sett motsvarar de 
villkor som föreskrivs i avsändarlandets 
nationella lagstiftning,

ii) återvinningen i mottagarlandet äger rum 
på villkor som i stort sett motsvarar de 
villkor som föreskrivs i EU:s lagstiftning,

iii) annan nationell lagstiftning i 
avsändarlandet än den som omfattas av 
ovanstående led i inte har anmälts i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av 
den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
om regler för informationssamhällets 
tjänster, enligt kraven i det direktivet.
1 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet 
senast ändrat genom 2003 års 
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anslutningsakt.

Or. en

Motivering

En korrekt och enhetlig tillämpning av förordningen om avfallstransporter kräver att 
möjligheterna att göra invändningar i samtliga länder baseras enbart på samma EU-strategi 
och EU-förordningar. 

Invändningar bör inte utgå från subjektiva eller oklara grunder (t.ex. ”lägre 
behandlingsnormer”) eller nationella regelverk som inte överensstämmer med 
EU-lagstiftningen. Detta skulle snedvrida konkurrensen och leda till ett ökat antal 
domstolsärenden.

För att minska miljöpåverkan från avfallshantering måste dessutom överföringar mellan 
medlemsstater främjas om behandlingen i mottagarlandet medför en bättre miljöpåverkan än 
behandlingen i avsändarlandet. Sådana tankar finns inte i förslaget, vilket kan leda till att 
denna artikel används för att skydda lokala avfallshanteringsföretag, i stället för att bidra till 
en verklig förbättring av miljöpåverkan från avfallshantering.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 98
Artikel 12, punkt 1, led e

e) Anmälaren eller mottagaren upprepade 
gånger inte har iakttagit artiklarna 15 och 16 
i samband med tidigare transporter.

e) Anmälaren eller mottagaranläggningen
upprepade gånger inte har iakttagit 
artiklarna 15 och 16 i samband med tidigare 
transporter.

Or. en

Motivering

Konsekvensändring för att säkra intern samstämmighet. (se motiveringen till artikel 5.3c)

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 99
Artikel 12, punkt 1, led i

i) Avfallet kommer att behandlas i en 
anläggning som omfattas av 
direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar 

utgår
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bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i 
det direktivet i enlighet med tillståndet för 
anläggningen.

Or. de

Motivering

Grunden för denna invändning står i motsats till gällande lagstiftning eftersom avsikten med 
de s.k. 'BAT-dokumenten' som utarbetades utifrån direktiv 96/61/EG (om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) är att beskriva aktuell teknik, men inte 
är bindande för de nationella myndigheterna. Införandet av denna invändning ger emellertid 
BAT-dokumenten en rättsligt bindande innebörd.

Dessutom bör en övergripande bestämmelse utarbetas i samband med diskussionerna om att 
alla avfallsåtervinningsanläggningar skall omfattas av direktivet om samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 100
Artikel 12, punkt 1, led i

i) Avfallet kommer att behandlas i en 
anläggning som omfattas av
direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar 
bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i 
det direktivet i enlighet med tillståndet för 
anläggningen.

i) Avfallet kommer i förekommande fall att 
behandlas i en anläggning med tillstånd i 
enlighet med direktiv 96/61/EG om 
samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar som inte behandlar 
avfallet i enlighet med tillståndet.

Or. en

Motivering

I den form som förslaget är skrivet överensstämmer det inte med andan i direktiv 96/61/EG 
om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. I tillstånden för 
avfallsbehandlingsföretagen som omfattas av sistnämnda direktiv måste man ta hänsyn till 
många olika specifikationer och inte endast de s.k. BAT som rekommenderas i 
BREF dokumenten.

Det är de tillståndsgivande behöriga myndigheternas ansvar att fastställa vilka särskilda 
regler som måste tillämpas på avfallsanläggningar och sedan tillse att tillstånden följs. 
Därför kan endast myndigheterna i det land där anläggningen ligger ha rätt att ha 
invändningar med hänvisning till att tillståndet inte följs, inte myndigheterna i avsändar- eller 
transitlandet.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira, Philippe Busquin

Ändringsförslag 101
Artikel 12, punkt 1, led i

i) Avfallet kommer att behandlas i en 
anläggning som omfattas av 
direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar 
bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i 
det direktivet i enlighet med tillståndet för 
anläggningen.

i) Avfallet kommer att behandlas i en 
anläggning som omfattas av 
direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa 
föroreningar som inte behandlar avfallet i 
enlighet med tillståndet.

Or. fr

Motivering

I den form som förslaget är skrivet är det inte i linje med andan i direktiv 96/61/EG om 
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. I tillstånden för 
avfallsbehandlingsföretagen som omfattas av sistnämnda direktiv måste man ta hänsyn till 
många olika specifikationer och inte endast de s.k. BAT som rekommenderas i 
BREF-dokumenten.

Det är de tillståndsgivande behöriga myndigheternas ansvar att fastställa vilka särskilda 
regler som måste tillämpas på avfallsanläggningar och sedan tillse att tillstånden följs. 
Därför kan endast myndigheterna i det land där anläggningen ligger ha rätt att ha 
invändningar med hänvisning till att tillståndet inte följs, inte myndigheterna i avsändar- eller 
transitlandet.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 102
Artikel 12, punkt 1, led k

k) Det berörda avfallet kommer inte att 
behandlas i enlighet med avfallsplaner som 
utarbetats i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 75/442/EEG för att garantera 
genomförandet av rättsligt bindande 
återvinnings- eller materialutnyttjandekrav 
i gemenskapslagstiftningen.

utgår

Or. en

Motivering

I artikel 7 i direktiv 75/442/EG föreskrivs att medlemsstaterna är skyldiga att utarbeta 
avfallsplaner för hantering av avfall. När det gäller återvinning är det nödvändigt att beakta 
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alla återvinningsmöjligheter inom EG för att undvika störningar på den inre marknaden och 
garantera tillträde för europeiska företag som använder avfall till återvinnning. En väl 
fungerande inre marknad för återvinning av avfall möjliggör optimal återvinning och 
minimal miljöpåverkan från avfallsproduktion och avfallsbehandling.

Effekterna av denna artikel kan bli att varje medlemsstat måste bli självförsörjande i att 
behandla avfall för återvinning. Detta skulle leda till uppkomsten av många dyra, men dåligt 
utnyttjade anläggningar utan samordningsmöjligheter på den inre marknaden.

En korrekt tillämpning av regelverket för avfallstransporter kräver att möjligheten att göra 
invändningar för alla länder baseras på samma EU-strategier och förordningar.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 103
Artikel 12, punkt 1, led k

k) Det berörda avfallet kommer inte att 
behandlas i enlighet med avfallsplaner som 
utarbetats i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 75/442/EEG för att garantera 
genomförandet av rättsligt bindande 
återvinnings- eller materialutnyttjandekrav 
i gemenskapslagstiftningen.

utgår

Or. fr

Motivering

I artikel 7 i direktiv 75/442/EG föreskrivs att medlemsstaterna är skyldiga att utarbeta 
avfallsplaner för hantering av avfall. När det gäller återvinning är det nödvändigt att beakta 
alla återvinningsmöjligheter inom EG för att undvika störningar på den inre marknaden och 
garantera tillträde för europeiska företag som använder avfall till återvinnning. En väl 
fungerande inre marknad för återvinning av avfall möjliggör optimal återvinning och 
minimal miljöpåverkan från avfallsproduktion och avfallsbehandling.

Effekterna av denna artikel kan bli att varje medlemsstat måste bli självförsörjande i att 
behandla avfall för återvinning. Detta skulle leda till uppkomsten av många dyra, men dåligt 
utnyttjade anläggningar.

En korrekt tillämpning av regelverket för avfallstransporter kräver att möjligheten att göra 
invändningar för alla länder baseras på samma EU-strategier och förordningar.
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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 104
Artikel 12, punkt 1a (ny)

1a. De invändningar som redovisas under 
punkt 1 c och g kan göras tidigast när en 
särskild gemenskapslagstiftning trätt i kraft 
och senast fyra år efter att denna 
förordning börjat gälla.

Or. de

Motivering

Återvinningskriterierna i punkt 1 g kräver ett grundläggande rättsligt förtydligande. Detta 
bör åstadkommas genom en revidering av ramdirektivet för avfall (direktiv 75/442/EEG), 
ändrat genom direktiv 91/156/EEG). Det bör därför införas en tidsbegränsning för skäl till 
invändningar. 

Artikel 12.1 c utgör ett avsteg från principen om den inre marknaden som inte är motiverat av 
särskilda miljö- eller folkhälsokrav. Detta kan leda till en åternationalisering av 
avfallshanteringen. Även om det enligt den gemensamma ståndpunkten i princip inte skall 
vara möjligt att göra invändningar med hänvisning till gemenskapslagstiftningen föreligger 
det särskilt när det gäller avfallshantering en fara för att ett fördröjt eller ofullständigt 
införande av EU-krav för avfall och återvunnet råmaterial i artikel 12.1 c kan leda till 
långvariga avsteg från principen om den inre marknaden. Därför bör en tidsbegränsning 
införas för skäl till invändningar.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 105
Artikel 13, punkt 1, led a

a) Avfallet har i huvudsak liknande 
fysikaliska och kemiska egenskaper.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 106
Artikel 13, punkt 1a (ny)

1a. Anmälaren får, även om villkoren i 
punkterna 1 b och c ovan inte är uppfyllda, 
lämna in en generell anmälan som 
omfattar flera transporter från en eller 
flera platser om avfallet omfattas av 
gemenskapslagstiftningen om tillverkarens 
ansvar (till exempel direktiv 2002/96/EG). 
Anmälaren får ta med transporter avsedda 
för behandling i avvaktan på återvinning i 
den generella anmälan; bestämmelserna i 
artikel 15 skall inte tillämpas.

Or. en

Motivering

Enligt vissa beräkningar skulle det inom ramen för direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) krävas uppemot 
2,5 miljoner skriftliga godkännanden för transporter av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter per år i EU.

Detta ändringsförslag syftar till att underlätta transporten av sådant avfall genom att tillåta 
en generell anmälan och ta bort kravet på att transporter av avfall som omfattas av en 
generell anmälan skall skickas till samma anläggning i mottagarlandet och följa samma 
transportväg. I stället skulle man inom en godkänd insamlingsordning kunna lämna in en 
generell anmälan för den medlemsstat som avfallet skall transporteras till som omfattar alla 
insamlingsplatser i den medlemsstaten. Ytterligare information om den anmälan som har 
lämnats in kan begäras i enlighet med artikel 4.3.

Vissa avfallstransporter som omfattas av gemenskapens initiativ om tillverkarens ansvar, till 
exempel avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, kan 
sorteras eller konsolideras innan de transporteras för slutgiltig återvinning. Anmälaren bör 
ha möjlighet att ta med dessa transporter avsedda för behandling i avvaktan på återvinning i 
den generella anmälan.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 107
Artikel 13, punkt 3

3. De berörda behöriga myndigheterna får 
som villkor för att godkänna ett generellt

3. De berörda behöriga myndigheterna får 
som villkor för att godkänna en generell
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anmälningsförfarande begära att ytterligare 
information och dokumentation i enlighet 
med artikel 4.2 andra stycket och 4.3 andra 
stycket tillhandahålls senare.

anmälan begära att ytterligare information 
och dokumentation i enlighet med artikel 4.2 
andra stycket och 4.3 andra stycket 
tillhandahålls senare.

Or. en

Motivering

Ändringen är en anpassning till artikel 4, artikel 6.8, artikel 13.1 och 13.2, artikel 14.2 och 
artikel 16, där begreppet ”generell anmälan” används. Det finns inget ”generellt 
anmälningsförfarande”.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 108
Artikel 13, punkt 3a (ny)

3a. Om avfall frivilligt återtas av en 
tillverkare skall följande gälla:
(a) Den gemensamma anmälan hänför sig 
till en fördelningsnyckel som berör alla 
avfallsproducenter i ifrågavarande 
medlemsstat samt till högst 250 ton avfall 
per avfallsproducent och år.
b) Tillverkaren uppvisar ett allmänt 
godkännande av transitering från alla 
berörda transitländer.
(c) Tillverkaren framlägger årligen för de 
berörda myndigheterna en översikt över 
alla avfallsproducenter.
(d) Den behöriga mottagarmyndigheten 
övervakar att det avfall som frivilligt 
återtagits hanteras korrekt.
(e) Genom undantag från artikel 5. 4 fjärde 
stycket kan tillverkaren också på begäran 
tillhandahålla den berörda behöriga 
myndigheten det avtal som ingåtts mellan 
honom och avfallsproducenten.

Or. en
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Motivering

Mot bakgrund av att producentansvaret får en allt större betydelse i gemenskapens 
miljöpolitik bör ”frivilligt återtagande” av avfall efter olika produkter bli möjligt inom ramen 
för förfarandet med gemensam anmälan. På det sättet minskar byråkratin och tillverkarna får 
en möjlighet att återta också sådant avfall som de tidigare av ekonomiska skäl inte kunnat 
återta. 

(F.d. ändringsförslag 99 som antogs vid plenarsammanträdet.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 109
Artikel 15, punkt 1, led d 

d) Så snart som möjligt, men senast 30 dagar 
från det att behandlingen i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande slutförts, och 
högst ett kalenderår från det att avfallet 
tagits emot eller en kortare period i enlighet 
med artikel 9.7, skall den mottagare eller
den anläggning som genomför verksamheten 
på eget ansvar intyga att behandlingen i 
avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
är avslutad.

d) Så snart som möjligt, men senast 30 dagar 
från det att behandlingen i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande slutförts, och 
högst ett kalenderår från det att avfallet 
tagits emot eller en kortare period i enlighet 
med artikel 9.7, skall den anläggning som 
genomför verksamheten på eget ansvar 
intyga att behandlingen i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande är avslutad.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 110
Artikel 16, punkt 1, led c 

c) Dokument som skall åtfölja varje 
transport: Anmälaren skall behålla en kopia 
av transportdokumentet. 
Transportdokumentet och kopior av 
anmälningsblanketten med de berörda 
behöriga myndigheternas skriftliga 
godkännande och villkor skall åtfölja varje 

c) Dokument som skall åtfölja varje 
transport: Anmälaren skall behålla en kopia 
av transportdokumentet. 
Transportdokumentet och kopior av 
anmälningsblanketten med de berörda 
behöriga myndigheternas skriftliga 
godkännande och villkor skall åtfölja varje 
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transport. Mottagaren skall behålla 
transportdokumentet.

transport. Den anläggning som mottar 
avfallet skall behålla transportdokumentet.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 111
Artikel 16, punkt 1, led d 

d) Mottagarens skriftliga bekräftelse av att 
avfallet har tagits emot: Mottagaren skall 
inom tre dagar från det att avfallet har tagits 
emot skriftligen bekräfta detta.

d) Anläggningens skriftliga bekräftelse av 
att avfallet har tagits emot: Anläggningen
skall inom tre dagar från det att avfallet har 
tagits emot skriftligen bekräfta detta.

Denna bekräftelse skall vara införd i eller 
bifogas transportdokumentet.

Denna bekräftelse skall vara införd i eller 
bifogas transportdokumentet.

Mottagaren skall vidarebefordra 
undertecknade kopior av 
transportdokumentet med denna bekräftelse 
till anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna.

Den berörda anläggningen skall 
vidarebefordra undertecknade kopior av 
transportdokumentet med denna bekräftelse 
till anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 112
Artikel 16, punkt 1, led e 

e) Mottagarens intyg om slutlig återvinning 
eller slutligt bortskaffande: Så snart som 
möjligt, men senast 30 dagar från det att den 
slutliga återvinningen eller det slutliga 
bortskaffandet slutförts och högst 

e) Anläggningens intyg om slutlig 
återvinning eller slutligt bortskaffande: Så 
snart som möjligt, men senast 30 dagar från 
det att den slutliga återvinningen eller det 
slutliga bortskaffandet slutförts och högst 



PE 362.657v01-00 38/67 AM\579991SV.doc

SV

ett kalenderår eller en kortare period i 
enlighet med artikel 9.7, från det att avfallet 
mottagits, skall mottagaren eller den 
anläggning som genomför återvinningen 
eller bortskaffandet på eget ansvar intyga att 
avfallet slutligt har återvunnits eller 
bortskaffats.

ett kalenderår eller en kortare period i 
enlighet med artikel 9.7, från det att avfallet 
mottagits, skall den anläggning som 
genomför återvinningen eller bortskaffandet 
på eget ansvar intyga att avfallet slutligt har 
återvunnits eller bortskaffats.

Detta intyg skall vara infört i eller bifogas 
transportdokumentet.

Detta intyg skall vara infört i eller bifogas 
transportdokumentet.

Mottagaren skall vidarebefordra 
undertecknade kopior av 
transportdokumentet tillsammans med detta 
intyg till anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna.

Den berörda anläggningen skall 
vidarebefordra undertecknade kopior av 
transportdokumentet tillsammans med detta 
intyg till anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 113
Artikel 18, punkt 1, inledningen 

1. Avfall som avses i artikel 3.2 och 3.4, och 
som är avsett för transport från en 
medlemsstat till en annan och/eller för 
transitering genom en eller flera andra 
medlemsstater, skall omfattas av följande 
formföreskrifter:

1. Avfall som avses i artikel 3.2 och 3.4, och 
som är avsett för transport skall omfattas av 
följande formföreskrifter:

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stryks onödig text. Vilka transporter som omfattas av artikel 18.1 
framgår tydligt av räckvidden för artikel 1.2 och definitionen av transport i artikel 2.34. Den 
strukna texten finns varken med i artikel 3.1 eller artikel 4 första stycket som rör förfarandet 
med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 114
Artikel 18, punkt 2, stycke 2

Den person som organiserar transporten 
eller mottagaren skall på begäran av den 
berörda behöriga myndigheten 
tillhandahålla en kopia av avtalet.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom den behöriga myndigheten inte mottar några dokument före transporter av avfall för 
behandling i enlighet med bilaga III behöver det inte tillhandahållas något avtal. (F.d. 
ändringsförslag 105 som antogs vid plenarsammanträdet.)

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 115
Artikel 18, punkt 4

4. De uppgifter som anges i punkt 1 skall 
behandlas konfidentiellt i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och nationell 
lagstiftning.

4. De uppgifter som anges i punkt 1 får
omfattas av krav på konfidentialitet i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen och 
nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Rådets formulering när det gäller konfidentialitet är onödigt strikt. De uppgifter som 
medlemsstaterna samlar in om avfallstransporter bör inte alltid eller till alla delar betraktas 
som konfidentiella.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 116
Artikel 20, punkt 1

1. All dokumentation som mottas av eller 
skickas från de behöriga myndigheterna i 
samband med en anmäld transport skall av 
behöriga myndigheter, anmälare och

1. All dokumentation som mottas av eller 
skickas från de behöriga myndigheterna i 
samband med en anmäld transport skall av 
behöriga myndigheter, anmälare, mottagare 
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mottagare bevaras inom gemenskapen under 
minst tre år räknat från den dag då 
transporten inleds.

och den anläggning som mottar avfallet
bevaras inom gemenskapen under minst 
tre år räknat från den dag då transporten 
inleds.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 117
Artikel 20, punkt 2

2. Den person som organiserar transporten 
och mottagaren skall, under minst tre år 
räknat från den dag då transporten inleds, i 
gemenskapen bevara information som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 18.1.

2. Den person som organiserar transporten,
mottagaren och den anläggning som mottar 
avfallet skall, under minst tre år räknat från 
den dag då transporten inleds, i 
gemenskapen bevara information som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 18.1.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 118
Artikel 21, punkt 8

8. Anmälarens skyldighet och 
avsändarstatens subsidiära skyldighet att 
återta avfallet eller organisera alternativ 
återvinning eller alternativt bortskaffande 
skall upphöra när mottagaren utfärdar det 
intyg om slutlig återvinning eller slutligt 
bortskaffande som avses i artikel 16 e eller, 
i förekommande fall, i artikel 15 e. När det 
gäller den behandling i avvaktan på 

8. Anmälarens skyldighet och 
avsändarstatens subsidiära skyldighet att 
återta avfallet eller organisera alternativ 
återvinning eller alternativt bortskaffande 
skall upphöra när anläggningen utfärdar det 
intyg om slutlig återvinning eller slutligt 
bortskaffande som avses i artikel 16 e eller, 
i förekommande fall, i artikel 15 e. När det 
gäller den behandling i avvaktan på 
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återvinning eller bortskaffande som avses i 
artikel 6.6 skall avsändarlandets subsidiära 
skyldighet upphöra att gälla när mottagaren
utfärdat det intyg som avses i artikel 15 d.

återvinning eller bortskaffande som avses i 
artikel 6.6 skall avsändarlandets subsidiära 
skyldighet upphöra att gälla när 
anläggningen utfärdat det intyg som avses i 
artikel 15 d.

Om en mottagare utfärdar ett intyg om 
återvinning eller bortskaffande på ett sätt 
som resulterar i en olaglig transport som i 
sin tur medför att den ekonomiska 
säkerheten frigörs, skall artiklarna 23.3 och 
24.2 tillämpas.

Om en anläggning utfärdar ett intyg om 
återvinning eller bortskaffande på ett sätt 
som resulterar i en olaglig transport som i 
sin tur medför att den ekonomiska 
säkerheten frigörs, skall artiklarna 23.3 och 
24.2 tillämpas.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 119
Artikel 23, punkt 6

6. När det gäller behandling i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande enligt 
artikel 6.6 och en olaglig transport upptäcks 
efter det att en sådan behandling avslutats, 
skall avsändarlandets subsidiära skyldighet 
att återta avfallet eller organisera alternativ 
återvinning eller alternativt bortskaffande 
upphöra att gälla när mottagaren har 
utfärdat det intyg som avses i artikel 15 d.

6. När det gäller behandling i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande enligt 
artikel 6.6 och en olaglig transport upptäcks 
efter det att en sådan behandling avslutats, 
skall avsändarlandets subsidiära skyldighet 
att återta avfallet eller organisera alternativ 
återvinning eller alternativt bortskaffande 
upphöra att gälla när anläggningen har 
utfärdat det intyg som avses i artikel 15 d.

Om en mottagare utfärdar ett intyg på 
återvinning eller bortskaffande på ett sätt 
som resulterar i en olaglig transport som i 
sin tur medför att den ekonomiska 
säkerheten frigörs, skall punkt 3 och 
artikel 24.2 gälla.

Om en anläggning utfärdar ett intyg på 
återvinning eller bortskaffande på ett sätt 
som resulterar i en olaglig transport som i 
sin tur medför att den ekonomiska 
säkerheten frigörs, skall punkt 3 och 
artikel 24.2 gälla.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 120
Artikel 25, punkt 4

4. Om de berörda behöriga myndigheterna 
och anmälaren går med på detta får den 
information och dokumentation som anges i 
punkt 1 inlämnas och utbytas på elektronisk 
väg med elektronisk underskrift eller 
elektronisk autentisering i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/93/EG av 
den 13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska 
signaturer, eller med jämförbart system för 
autentisering som ger en likvärdig 
säkerhetsnivå. I sådana fall kan 
organisatoriska arrangemang vidtas vad 
avser flödet av elektroniskt datautbyte.

4. Om de berörda behöriga myndigheterna 
går med på detta får den information och 
dokumentation som anges i punkt 1 
inlämnas och utbytas på elektronisk väg med 
elektronisk underskrift eller elektronisk 
autentisering i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/93/EG av 
den 13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska 
signaturer, eller med jämförbart system för 
autentisering som ger en likvärdig 
säkerhetsnivå. I sådana fall kan 
organisatoriska arrangemang vidtas vad 
avser flödet av elektroniskt datautbyte, 
särskilt när det gäller överföringssätt.

Or. de

Motivering

Ett elektroniskt system införs för att göra förvaltningen effektivare och för att göra 
anmälningsförfarandet enklare. Det går bara att garantera att ett anmälningssystem som 
bygger på elektroniskt datautbyte fungerar om det inrättas för alla berörda, utan undantag. 

För elektroniskt datautbyte krävs dessutom att man fastställer och följer vissa 
standardiserade eller överenskomna organisatoriska och informationstekniska riktlinjer. Av 
effektivitets- och kostnadsskäl samt skäl som rör det tekniska genomförandet kan det vara 
nödvändigt att modifiera de planerade processerna (i enlighet med specifikationen i projektet 
EUDIN – European Data Interchange for Waste Notification Systems – mellan Tyskland, 
Nederländerna, Belgien och Österrike). Tillägget är avsett att förtydliga texten.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 121
Artikel 27, punkt 3

3. Om de behöriga avsändar- och 
mottagarmyndigheterna är oense om 
huruvida den anmälda 

3. Om de behöriga avsändar- och 
mottagarmyndigheterna är oense om 
huruvida det anmälda 
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avfallshanteringsförfarandet skall 
klassificeras som återvinning eller 
bortskaffande skall bestämmelserna om 
bortskaffande tillämpas.

avfallshanteringsförfarandet skall 
klassificeras som återvinning eller 
bortskaffande skall de behöriga 
myndigheterna lämna in en begäran om 
klassificering till kontaktorganens 
sammanträde i enlighet med artikel 56 för 
att finna en kompromiss om hur 
förfarandet skall klassificeras. Fram till 
kontaktorganens sammanträde skall 
bestämmelserna om bortskaffande tillämpas.

Or. en

Motivering

Ett beslut av en myndighet att klassificera förfarandet som bortskaffande kan blockera 
transporten under en lång tid om frågan måste läggas fram för förstainstansrätten på det sätt 
som rådet har föreslagit.

Vid oenighet skulle en begäran om klassificering som lämnas till kontaktorganens 
sammanträde göra att det går mycket snabbare att hitta en lösning. Detta skulle i sin tur leda 
till en betydande minskning av såväl rättsosäkerheten som den potentiella ökningen av 
arbetsbelastningen för förstainstansrätten.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 122
Artikel 27, punkt 3

3. Om de behöriga avsändar- och 
mottagarmyndigheterna är oense om 
huruvida den anmälda 
avfallshanteringsförfarandet skall 
klassificeras som återvinning eller 
bortskaffande skall bestämmelserna om 
bortskaffande tillämpas.

3. Om de behöriga avsändar- och 
mottagarmyndigheterna är oense om 
huruvida den anmälda 
avfallshanteringsverksamheten skall 
klassificeras som bortskaffande eller 
återvinning skall mottagarmyndighetens 
uppfattning gälla.

Or. en

Motivering

Att låta bestämmelserna om bortskaffande gälla vid oenighet löser inte problemet, utan 
förvärrar det. Denna bestämmelse kan utnyttjas av avsändarmyndigheterna för att gynna 
lokala avfallshanteringsanläggningar till nackdel för återvinningsanläggningar utanför 
ursprungslandet.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 123
Artikel 30, inledningen

Om en avfallstransport avsedd för 
bortskaffande äger rum i gemenskapen, 
inbegripet transporter mellan platser i 
samma medlemsstat, med transitering 
genom ett eller flera länder utanför 
gemenskapen skall den behöriga 
avsändarmyndigheten, förutom att följa 
bestämmelserna i denna avdelning, fråga de 
behöriga myndigheterna i länderna utanför 
gemenskapen om de önskar ge ett skriftligt 
godkännande av den planerade transporten.

Om en avfallstransport avsedd för 
bortskaffande äger rum i gemenskapen med 
transitering genom ett eller flera länder 
utanför gemenskapen skall den behöriga 
avsändarmyndigheten, förutom att följa 
bestämmelserna i denna avdelning, fråga de 
behöriga myndigheterna i länderna utanför 
gemenskapen om de önskar ge ett skriftligt 
godkännande av den planerade transporten.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stryks onödig text. Av räckvidden för artikel 1.2 a och 1.2 aa (ny) 
och definitionen av transport i artikel 2.34 framgår tydligt att även transporter mellan platser 
i samma medlemsstat med transitering genom ett eller flera länder utanför gemenskapen 
omfattas av artikel 30. Den strukna texten finns heller inte med i kapitel I i avdelning II, t.ex. 
artikel 4 första stycket.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 124
Artikel 31, punkt 1

1. Om en avfallstransport avsedd för 
återvinning äger rum i gemenskapen, 
inbegripet transporter mellan platser i 
samma medlemsstat, med transitering 
genom ett eller flera länder utanför 
gemenskapen som inte omfattas av 
OECD-beslutet, skall artikel 30 tillämpas.

1. Om en avfallstransport avsedd för 
återvinning äger rum i gemenskapen med 
transitering genom ett eller flera länder 
utanför gemenskapen som inte omfattas av 
OECD-beslutet, skall artikel 30 tillämpas.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stryks onödig text.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 125
Artikel 31, punkt 2

2. Om en avfallstransport avsedd för 
återvinning äger rum i gemenskapen, 
inbegripet transporter mellan platser i 
samma medlemsstat, med transitering 
genom ett eller flera länder utanför 
gemenskapen som omfattas av 
OECD-beslutet, får det godkännande som 
avses i artikel 9 ges i form av underförstått 
samtycke, och om ingen invändning har 
rests eller inga villkor har fastställts för 
transporten får denna inledas inom 30 dagar 
från den dag då den behöriga 
mottagarmyndigheten skickade sin 
bekräftelse i enlighet med artikel 8.

2. Om en avfallstransport avsedd för 
återvinning äger rum i gemenskapen med 
transitering genom ett eller flera länder 
utanför gemenskapen som omfattas av 
OECD-beslutet, får det godkännande som 
avses i artikel 9 ges i form av underförstått 
samtycke, och om ingen invändning har 
rests eller inga villkor har fastställts för 
transporten får denna inledas inom 30 dagar 
från den dag då den behöriga 
mottagarmyndigheten skickade sin 
bekräftelse i enlighet med artikel 8.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stryks onödig text.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 126
Artikel 34, punkt 3, led e

e) Om den behöriga avsändarmyndigheten i 
gemenskapen inte inom 42 dagar från det att 
avfallet lämnat gemenskapen har fått något 
meddelande från mottagaren om att denne
har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål 
underrätta den behöriga 
mottagarmyndigheten.

e) Om den behöriga avsändarmyndigheten i 
gemenskapen inte inom 42 dagar från det att 
avfallet lämnat gemenskapen har fått något 
meddelande från anläggningen om att 
denna har mottagit avfallet, skall den utan 
dröjsmål underrätta den behöriga 
mottagarmyndigheten.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 127
Artikel 34, punkt 3, led f

f) I det avtal som avses i artikel 4.4 andra 
stycket och artikel 5 skall följande anges: 

f) I det avtal som avses i artikel 4.4 andra 
stycket och artikel 5 skall följande anges:

i) Om mottagaren utfärdar ett felaktigt intyg 
om bortskaffande som får till följd att den 
ekonomiska säkerheten friställs, skall han 
eller hon själv bära de kostnader som följer 
av förpliktelsen att återsända avfallet till den 
behöriga avsändarmyndighetens område och 
kostnaderna för avfallets återvinning eller 
bortskaffande på ett alternativt, miljöriktigt 
sätt.

i) Om anläggningen utfärdar ett felaktigt 
intyg om bortskaffande som får till följd att 
den ekonomiska säkerheten friställs, skall 
mottagaren själv bära de kostnader som 
följer av förpliktelsen att återsända avfallet 
till den behöriga avsändarmyndighetens 
område och kostnaderna för avfallets 
återvinning eller bortskaffande på ett 
alternativt, miljöriktigt sätt.

ii) Inom tre dagar från det att mottagaren
mottagit det avfall som skall bortskaffas 
skall han skicka undertecknade kopior av 
det ifyllda transportdokumentet, med 
undantag för det intyg om bortskaffande som 
avses i led iii, till anmälaren och de berörda 
behöriga myndigheterna.

ii) Inom tre dagar från det att anläggningen
mottagit det avfall som skall bortskaffas 
skall den skicka undertecknade kopior av det 
ifyllda transportdokumentet, med undantag 
för det intyg om bortskaffande som avses i 
led iii, till anmälaren och de berörda 
behöriga myndigheterna.

iii) Så snart som möjligt, men senast 
30 dagar från det att bortskaffandet slutförts 
och inom ett kalenderår från det att avfallet 
tagits emot, skall mottagaren själv ansvara 
för att bekräfta att bortskaffandet slutförts 
och skicka undertecknade kopior av 
transportdokumentet med detta intyg till 
anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna.

iii) Så snart som möjligt, men senast 
30 dagar från det att bortskaffandet slutförts 
och inom ett kalenderår från det att avfallet 
tagits emot, skall anläggningen själv 
ansvara för att bekräfta att bortskaffandet 
slutförts och skicka undertecknade kopior av 
transportdokumentet med detta intyg till 
anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 128
Artikel 37, punkt 3, led d

d) Om den behöriga avsändarmyndigheten i 
gemenskapen inte inom 42 dagar från det att 
avfallet lämnat gemenskapen har fått något 
meddelande från mottagaren om att denne
har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål 
underrätta den behöriga myndigheten i 
mottagarlandet.

d) Om den behöriga avsändarmyndigheten i 
gemenskapen inte inom 42 dagar från det att 
avfallet lämnat gemenskapen har fått något 
meddelande från anläggningen om att 
denna har mottagit avfallet, skall den utan 
dröjsmål underrätta den behöriga 
myndigheten i mottagarlandet.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 129
Artikel 37, punkt 3, led e

e) I det avtal som avses i artikel 4.4 andra 
stycket och artikel 5 skall följande anges:

e) I det avtal som avses i artikel 4.4 andra 
stycket och artikel 5 skall följande anges:

i) Om mottagaren utfärdar ett felaktigt intyg 
om återvinning som får till följd att den 
ekonomiska säkerheten friställs, skall han 
eller hon själv bära de kostnader som följer 
av förpliktelsen att återsända avfallet till den 
behöriga avsändarmyndighetens jurisdiktion 
och kostnaderna för avfallets återvinning 
eller bortskaffande på ett alternativt, 
miljöriktigt sätt.

i) Om anläggningen utfärdar ett felaktigt 
intyg om återvinning som får till följd att 
den ekonomiska säkerheten friställs, skall 
mottagaren själv bära de kostnader som 
följer av förpliktelsen att återsända avfallet 
till den behöriga avsändarmyndighetens 
jurisdiktion och kostnaderna för avfallets 
återvinning eller bortskaffande på ett 
alternativt, miljöriktigt sätt.

ii) Inom tre arbetsdagar efter mottagandet av 
det avfall som skall återvinnas skall 
mottagaren skicka undertecknade kopior av 
det kompletta transportdokumentet, med 
undantag för det intyg om återvinning som 
avses i led iii, till anmälaren och de berörda 
behöriga myndigheterna. 

ii) Inom tre arbetsdagar efter mottagandet av 
det avfall som skall återvinnas skall
anläggningen skicka undertecknade kopior 
av det kompletta transportdokumentet, med 
undantag för det intyg om återvinning som 
avses i led iii, till anmälaren och de berörda 
behöriga myndigheterna.

iii) Så snart som möjligt, men senast 
30 dagar från det att återvinningen slutförts 

iii) Så snart som möjligt, men senast 
30 dagar från det att återvinningen slutförts 
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och högst ett kalenderår från det att avfallet 
har tagits emot, skall mottagaren på eget 
ansvar bekräfta att återvinningen slutförts 
och skicka undertecknade kopior av 
transportdokumentet med detta intyg till 
anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna. 

och högst ett kalenderår från det att avfallet 
har tagits emot, skall anläggningen på eget 
ansvar bekräfta att återvinningen slutförts 
och skicka undertecknade kopior av 
transportdokumentet med detta intyg till 
anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 130
Artikel 37, punkt 3, led e, led ii

ii) Inom tre arbetsdagar efter mottagandet 
av det avfall som skall återvinnas skall 
mottagaren skicka undertecknade kopior av 
det kompletta transportdokumentet, med 
undantag för det intyg om återvinning som 
avses i led iii, till anmälaren och de berörda 
behöriga myndigheterna.

ii) Inom tre dagar efter mottagandet av det 
avfall som skall återvinnas skall mottagaren 
skicka undertecknade kopior av det 
kompletta transportdokumentet, med 
undantag för det intyg om återvinning som 
avses i led iii, till anmälaren och de berörda 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Ändringen är en anpassning till artiklarna 15 c och 16 d och artikel 34.3 f ii.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 131
Artikel 46, punkt 1, led b

b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen 
skall utfartstullkontoret i gemenskapen 
skicka en kopia av transportdokumentet, i 
vilket det anges att avfallet har lämnat 
gemenskapen, till de behöriga 

b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen 
skall utfartstullkontoret i gemenskapen 
skicka en stämplad kopia av 
transportdokumentet, i vilket det anges att 
avfallet har lämnat gemenskapen, till de 
behöriga transitmyndigheterna i 
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transitmyndigheterna i gemenskapen. gemenskapen.

Or. en

Motivering

Ändringen är en anpassning till artiklarna 34.3 d, 37.3 c och 41.3 d.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 132
Artikel 47, punkt 2, led b

b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen 
skall utfartstullkontoret i gemenskapen 
skicka en kopia av transportdokumentet, i 
vilket det anges att avfallet har lämnat 
gemenskapen, till de behöriga 
transitmyndigheterna i gemenskapen.

b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen 
skall utfartstullkontoret i gemenskapen 
skicka en stämplad kopia av 
transportdokumentet, i vilket det anges att 
avfallet har lämnat gemenskapen, till de 
behöriga transitmyndigheterna i 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Ändringen är en anpassning till artiklarna 34.3 d, 37.3 c och 41.3 d och artikel 46 b.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 133
Artikel 49, punkt 2

2. För att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning får medlemsstaterna bland annat 
besluta om inspektioner av inrättningar och 
företag i enlighet med artikel 13 i 
direktiv 75/442/EEG och 
stickprovskontroller av avfallstransporter 
eller av avfallets återvinning eller 
bortskaffande. 

2. För att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning skall medlemsstaterna bland 
annat besluta om inspektioner av 
inrättningar och företag i enlighet med 
artikel 13 i direktiv 75/442/EEG och 
stickprovskontroller av avfallstransporter 
eller av avfallets återvinning eller 
bortskaffande.

Or. en
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Motivering

Ett centralt problem med denna förordning är dess efterlevnad. Texten behöver därför 
stramas upp.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 134
Artikel 49, punkt 3, led b

b) vid destinationsorten, tillsammans med 
mottagaren,

b) vid destinationsorten, tillsammans med 
mottagaren eller anläggningen,

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. (Se motiveringen till 
artikel 5.3 c.)

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 135
Artikel 49, punkt 4

4. Kontroller får omfatta inspektion av 
dokument, identitetskontroll och vid behov 
fysisk kontroll av avfallet.

4. Kontroller av transporter skall omfatta 
inspektion av dokument, identitetskontroll 
och vid behov fysisk kontroll av avfallet. 
Medlemsstaterna skall genomföra 
kontroller på minst 3 procent av alla 
transporter på sina respektive territorium.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att införa ett krav på att minst 3 procent av alla transporter skall 
kontrolleras eftersom det är det enda sättet att bibehålla lagens stränghet och eftersom 
avfallstransporter är en miljöfarlig verksamhet.
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 136
Artikel 50, punkt 4a (ny)

4a. Den behöriga myndigheten i export-
eller importländerna skall, till exempel via 
Internet, offentliggöra alla icke-
konfidentiella uppgifter (enligt gällande 
nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftning) som finns i de 
anmälningar om transporter som den har 
mottagit eller godkänt, skriftliga 
godkännanden och alla tillhörande 
handlingar senast 30 dagar efter det att den 
har mottagit sådana anmälningar.

Or. en

Motivering

Uppgifter om avfallstransporter bör vara tillgängliga. Denna tanke är ligger i linje med 
Århuskonventionen och direktivet om rätt att ta del av miljöinformation. Uppgifter som 
betraktas som konfidentiella enligt gemenskapslagstiftningen eller den nationella 
lagstiftningen kan undanhållas. Ändringsförslag 66 som antogs under första behandlingen 
återinförs i anpassad form som även berör frågor rörande konfidentiella uppgifter.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 137
Artikel 56

Kommissionen skall på begäran av 
medlemsstaterna eller när så annars är 
lämpligt regelbundet ordna sammanträden 
mellan kontaktorganen, för att behandla de 
frågor som tillämpningen av denna 
förordning gett upphov till.

Kommissionen skall på begäran av 
medlemsstaterna eller när så annars är 
lämpligt regelbundet ordna sammanträden 
mellan kontaktorganen, för att behandla de 
frågor som tillämpningen av denna 
förordning gett upphov till. Berörda icke-
statliga organisationer bör bjudas in till 
sådana sammanträden.

Or. en

Motivering

Detta är ett nytt ändringsförslag som gör det möjligt för icke-statliga organisationer att delta 
i sammanträden mellan kontaktorganen som kommissionen anordnar på begäran av 
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medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 138
Artikel 57, punkt 1, led b

b) Avfallsslag som inte omfattas av någon 
avfallskod får tillfälligt föras in 
i bilagorna IIIB, IV eller V i avvaktan på ett 
beslut om införande i de relevanta 
bilagorna till Baselkonventionen eller 
OECD-beslutet.

b) Avfallsslag som inte omfattas av någon 
avfallskod bör betraktas och hanteras som 
om de är upptagna i bilagorna IV och V i 
avvaktan på ett beslut om införande i de 
relevanta bilagorna till Baselkonventionen 
eller OECD-beslutet eller i EU:s 
förteckning över avfall.

Or. en

Motivering

Det är en viktig politisk prioritering att bilaga IIIB (ny), som infördes av rådet, utgår. Genom 
ändringsförslaget ändras texten i artikel 57, som beskriver bilagorna och hur bilagorna kan 
användas. I stället för det förfarande som rådet föreslår, vilket tillåter att man för in 
avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod i bilaga IIIB över icke-farliga avfallsslag, 
föreslår vi att man skall tillämpa en försiktighetsprincip som innebär att avfallsslag som inte 
omfattas av någon avfallskod tillfälligt skall behandlas som om de omfattas av bilagorna IV 
och V (farligt avfall) tills de har visat sig vara ICKE-FARLIGA. 

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 139
Artikel 59, punkt 2

2. Inom fem år från och med ... ** skall 
kommissionen se över genomförandet av 
artikel 12.1 c, bl.a. dess inverkan på 
miljöskyddet och den inre marknadens 
funktion. Vid behov skall översynen följas 
av lämpliga förslag på ändringar i denna 
bestämmelse.

2. Inom fyra år från och med ... ** skall 
Europaparlamentet och rådet på förslag av 
kommissionen se över denna förordning i 
enlighet med det ramdirektiv om avfall som 
skall antas. 

** Dagen för tillämpning av denna 
förordning.

** Dagen för tillämpning av denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Europeiska kommissionen kommer mycket snart att lägga fram ett förslag till ramdirektiv om 
avfall. Detta ramdirektiv bör få sådana konsekvenser för denna förordning som måste beaktas 
inom fyra år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 140
Artikel 59, punkt 2

2. Inom fem år från och med ... ** skall 
kommissionen se över genomförandet av 
artikel 12.1 c, bl.a. dess inverkan på 
miljöskyddet och den inre marknadens 
funktion. Vid behov skall översynen följas 
av lämpliga förslag på ändringar i denna 
bestämmelse.

2. Inom tre år från och med ... ** skall 
kommissionen se över genomförandet av 
artikel 12.1 c och artikel 27, bl.a. dess 
inverkan på miljöskyddet och den 
inre marknadens funktion. Vid behov skall 
översynen följas av lämpliga förslag på 
ändringar i denna bestämmelse.

** Dagen för tillämpning av denna 
förordning.

** Dagen för tillämpning av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Tre år bör vara tillräckligt för att införa EG:s miljöskyddskriterier. Att inte göra det möjligt 
att tillämpa nationella kriterier kommer att bidra till att skapa lika villkor för miljöskyddet i 
Europa.

Utveckling av lika miljömässiga villkor för behandlingen av avfall i alla medlemsstater bör 
främjas och det rekommenderas därför att denna bestämmelse bara tillämpas under en 
begränsad tid. Det bör finnas ett incitament att utveckla lika bestämmelser över hela Europa 
och att se till att den inre marknaden för avfallsåtervinning fungerar ordentligt.

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 141
Artikel 62, punkt 1

1. Fram till och med den 30 juni 2005 skall 
alla avfallstransporter till Ungern för 
återvinning enligt bilagorna III och IV och 
transporter för återvinning av avfall som 
inte förtecknas i bilagorna omfattas av 
förfarandet för skriftlig förhandsanmälan 

utgår
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och skriftligt förhandsgodkännande i 
enlighet med avdelning II.
Genom undantag från artikel 12 skall de 
behöriga myndigheterna invända mot 
avfallstransporter för återvinning enligt 
bilagorna III och IV och transporter för 
återvinning av avfall som inte förtecknas i 
bilagorna när destinationen är en 
anläggning som beviljats tillfälligt 
undantag från vissa bestämmelser i rådets 
direktiv 94/67/EG av den 16 december 1994 
om förbränning av farligt avfall och i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 
2001 om begränsning av utsläpp till luften 
av vissa föroreningar från stora 
förbränningsanläggningar  under den 
period det tillfälliga undantaget är 
tillämpligt för anläggningen i fråga.

Or. en

Motivering

Punkt 1 bör utgå eftersom övergångsbestämmelserna för Ungern har upphört att gälla. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 142
Artikel 62, punkt 3

3. Fram till och med den 31 december 2005 
skall alla transporter för återvinning av 
avfall till Malta enligt bilagorna III och IV 
och transporter för återvinning av avfall 
som inte förtecknas i bilagorna omfattas av 
förfarandet för skriftlig förhandsanmälan 
och skriftligt förhandsgodkännande i 
enlighet med avdelning II.

utgår

Genom undantag från artikel 12 skall de 
behöriga myndigheterna invända mot 
avfallstransporter för återvinning enligt 
bilagorna III och IV och transporter för 
återvinning av avfall som inte förtecknas i 
bilagorna när destinationen är en 
anläggning som beviljats tillfälligt 
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undantag från vissa bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/80/EG under den period det 
tillfälliga undantaget är tillämpligt för 
anläggningen i fråga.

Or. en

Motivering

Punkt 3 bör utgå eftersom övergångsbestämmelserna för Malta kommer att ha upphört att 
gälla när denna förordning börjar tillämpas.

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 143
Artikel 62, punkt 4, stycke 2, rad 26

A4030 A4010

Or. en

Motivering

I punkt 4 som rör Polen motsvarar avfallskod AD010 i anslutningsfördraget kod A4010 i 
bilaga VIII till Baselkonventionen och inte kod A4030 (som motsvarar kod AD020). Detta bör 
rättas till.

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 144
Artikel 62, punkt 5a (ny)

5a. Fram till och med den 31 december 
2014 skall alla avfallstransporter till 
Bulgarien för återvinning enligt bilaga III 
omfattas av förfarandet med skriftlig 
förhandsanmälan och skriftligt 
förhandsgodkännande i enlighet med 
avdelning II.
Genom undantag från artikel 12 får de 
bulgariska behöriga myndigheterna fram 
till och med den 31 december 2009 invända 
mot transporter till Bulgarien för 
återvinning av följande avfall förtecknat i 
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bilagorna III och IV i enlighet med de skäl 
till invändningen som anges i artikel 11:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 och A1030 (endast de strecksatser 
som hänvisar till arsenik och kvicksilver)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade 
naftalener (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130



AM\579991SV.doc 57/67 PE 362.657v01-00

SV

AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Denna period kan förlängas längst till och 
med den 31 december 2012 enligt 
förfarandet i artikel 18.2 i direktiv 
75/442/EEG.
Genom undantag från artikel 12 får de 
bulgariska behöriga myndigheterna fram 
till och med den 31 december 2009 invända 
mot avfallstransporter till Bulgarien i 
enlighet med de skäl till invändningar som 
anges i artikel 11 avseende 
a) följande avfall för återvinning enligt 
bilaga IV:
A2050
A3030
A3180, utom polyklorerade naftalener 
(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
och av
b) avfall för återvinning som inte anges i 
bilagorna.
Genom undantag från artikel 12 skall de 
bulgariska behöriga myndigheterna 
invända mot avfallstransporter för 
återvinning enligt bilagorna III och IV och 
transporter för återvinning av avfall som 
inte anges i bilagorna när destinationen är 
en anläggning som beviljats tillfälligt 
undantag från vissa bestämmelser i 
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direktiv 96/61/EG eller direktiv 2001/80/EG 
under den period det tillfälliga undantaget 
är tillämpligt för anläggningen i fråga.

Or. en

Motivering

Genom punkterna 5a och 5b (nya) införs texten från anslutningsfördragen för Bulgarien och 
Rumänien i förordningen på samma sätt som för Ungern, Lettland, Malta, Polen och 
Slovakien i punkterna 1–5. Framför allt måste ett antal avfallskoder ersättas med de korrekta 
koderna i bilagorna III och IV på samma sätt som har gjorts för Polen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 145
Artikel 62, punkt 5b (ny)

5b. Fram till och med den 31 december 
2015 skall alla avfallstransporter till 
Rumänien för återvinning enligt bilaga III 
omfattas av förfarandet med skriftlig 
förhandsanmälan och skriftligt 
förhandsgodkännande i enlighet med 
avdelning II.
Genom undantag från artikel 12 får de 
rumänska behöriga myndigheterna fram 
till och med den 31 december 2011 invända 
mot transporter till Rumänien för 
återvinning av följande avfall förtecknat i 
bilagorna III och IV i enlighet med de skäl 
till invändningen som anges i artikel 11:
B2070
B2100, utom aluminiumoxidavfall
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 och A1030 (endast de strecksatser 
som hänvisar till arsenik, kvicksilver och 
tallium)
A1060
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A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade 
naftalener (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160



PE 362.657v01-00 60/67 AM\579991SV.doc

SV

AC260
AC270
AD120
AD150
Denna period kan förlängas längst till och 
med den 31 december 2015 enligt 
förfarandet i artikel 18.2 i direktiv 
75/442/EEG.
Genom undantag från artikel 12 får de 
rumänska behöriga myndigheterna fram 
till och med den 31 december 2011 invända 
mot avfallstransporter till Rumänien i 
enlighet med de skäl till invändningar som 
anges i artikel 11 avseende 
a) följande avfall för återvinning enligt 
bilaga IV:
A2050
A3030
A3180, utom polyklorerade naftalener 
(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
och av
b) avfall för återvinning som inte anges i 
bilagorna.
Denna period kan förlängas längst till och 
med den 31 december 2015 enligt 
förfarandet i artikel 18.2 i direktiv 
75/442/EEG.
Genom undantag från artikel 12 skall de 
rumänska behöriga myndigheterna 
invända mot avfallstransporter för 
återvinning enligt bilagorna III och IV och 
transporter för återvinning av avfall som 
inte anges i bilagorna när destinationen är 
en anläggning som beviljats tillfälligt 
undantag från vissa bestämmelser i direktiv 
96/61/EG, direktiv 2000/76/EG eller 
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direktiv 2001/80/EG under den period det 
tillfälliga undantaget är tillämpligt för 
anläggningen i fråga.

Or. en

Motivering

Genom punkterna 5a och 5b (nya) införs texten från anslutningsfördragen för Bulgarien och 
Rumänien i förordningen på samma sätt som för Ungern, Lettland, Malta, Polen och 
Slovakien i punkterna 1–5. Framför allt måste ett antal avfallskoder ersättas med de korrekta 
koderna i bilagorna III och IV på samma sätt som har gjorts för Polen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 146
Artikel 63, punkt 1a (ny)

1a. Om dagen för anslutning skulle bli 
senare än den tillämpningsdag som anges i 
punkt 1 skall, genom undantag från 
punkt 1 i denna artikel, artikel 62.5a och 5b 
tillämpas från anslutningsdagen.

Or. en

Motivering

De övergångsbestämmelser för Bulgarien och Rumänien som införs genom artikel 62.5a och 
5b bör tillämpas från och med dessa länders anslutning, dock inte innan denna förordning 
börjar tillämpas.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 147
Bilaga II, Del 1, punkt 23a (ny)

23a. En kopia av avtalet eller bevis på att 
sådant finns (eller ett intyg om att sådant 
finns) mellan anläggningen och mäklaren 
eller handlaren, om mäklaren eller 
handlaren agerar mottagare.

Or. en
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Motivering

Detta är en ändring som följer av den ändrade definitionen av mottagare i artikel 2.14. 
Lydelsen påminner om den i punkt 23 i del 1 i bilaga II.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 148
Bilaga II, Del 3, punkt 4

4. Transportavstånd mellan anmälaren och 
mottagaren, inbegripet eventuella 
alternativa sträckor, även under oförutsedda 
omständigheter, och, i det fall det är fråga 
om intermodala transporter, den plats där 
omlastningen kommer att äga rum.

4. Transportavstånd mellan anmälaren och 
anläggningen, inbegripet eventuella 
alternativa sträckor, även under oförutsedda 
omständigheter, och, i det fall det är fråga 
om intermodala transporter, den plats där 
omlastningen kommer att äga rum.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. Avfallet transporteras till en 
anläggning som utför återvinningen eller bortskaffandet. Transporten till anläggningen är 
därför relevant i punkterna 4 och 5 i del 3 i bilaga II.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 149
Bilaga II, Del 3, punkt 5

5. Uppgifter om kostnader för transport 
mellan anmälaren och mottagaren.

5. Uppgifter om kostnader för transport 
mellan anmälaren och anläggningen.

Or. en

Motivering

Detta är en följdändring i syfte att säkerställa inre konsekvens. Avfallet transporteras till en 
anläggning som utför återvinningen eller bortskaffandet. Transporten till anläggningen är 
därför relevant i punkterna 4 och 5 i del 3 i bilaga II.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 150
Bilaga II, Del 3, punkt 12

12. Kopia av de avtal som anges i punkterna 
22 och 23 i del 1.

12. Kopia av de avtal som anges i punkterna 
22, 23 och 23a i del 1.

Or. en

Motivering

Detta är en ändring som följer av den ändrade definitionen av mottagare i artikel 2.14 och 
punkt 23a (ny) i del 1 i bilaga II.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 151
Bilaga III, Del I, led fa (nytt)

fa) Baselkonventionens koder B1200 och 
B1210 skall inte gälla om slaggen har 
producerats särskilt för att uppfylla både 
nationella och relevanta internationella 
krav och normer. 

Or. en

Motivering

Den förordning om avfallstransporter som för närvarande är i kraft (rådets förordning (EEG) 
nr 259/93) innehåller följande rubrik i bilaga 2 (grön avfallslista):

”GC 070 Slagg från järn- och kolstålframställning (inbegripet låglegerat stål) med undantag 
för sådan slagg som producerats särskilt för att uppfylla både nationella och relevanta 
internationella krav och normer.”

Detta undantag utgör lagstiftning som för närvarande är i kraft. Tillägget av definitionen 
ovan skulle garantera att detta undantag behålls.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 152
Bilaga IIIB
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BILAGA IIIB utgår
YTTERLIGARE GRÖNT AVFALL SOM 

SKALL INFÖRAS I BERÖRDA 
BILAGOR TILL 

BASELKONVENTIONEN ELLER OECD-
BESLUTET ENLIGT ARTIKEL 57.1 b)

Or. en

Motivering

Avfall som inte omfattas av någon avfallskod bör inte betraktas som ”grönt” förrän det har 
klassificerats. Detta kan leda till oklara situationer och transporter eller till export av 
eventuellt farligt avfall. Innan avfallet har förts in i det slutliga OECD-beslutet eller 
Baselkonventionen bör det klassificeras som farligt avfall.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 153
Bilaga IIIB

BILAGA IIIB utgår
YTTERLIGARE GRÖNT AVFALL SOM 

SKALL INFÖRAS I BERÖRDA 
BILAGOR TILL 

BASELKONVENTIONEN ELLER OECD-
BESLUTET ENLIGT ARTIKEL 57.1 b

Or. en

Motivering

Det är en viktig politisk prioritering att bilaga IIIB (ny), som infördes av rådet, utgår. I stället 
för det förfarande som rådet föreslår, vilket tillåter att man för in avfallsslag som inte 
omfattas av någon avfallskod i bilaga IIIB över icke-farliga avfallsslag, föreslår vi att man 
skall tillämpa en försiktighetsprincip som innebär att avfallsslag som inte omfattas av någon 
avfallskod tillfälligt skall behandlas som om de omfattas av bilagorna IV och V (farligt avfall) 
tills de har visat sig vara ICKE-FARLIGA.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 154
Bilaga V, Inledande kommentarer, punkt 2
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2. Denna bilaga består av tre delar, varav 
delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte är 
tillämplig. För att fastställa om ett specifikt 
avfallsslag anges i denna bilaga måste man 
därför inledningsvis kontrollera om avfallet 
anges i del 1 i denna bilaga, och om så inte 
är fallet därefter kontrollera om det anges i 
del 2, och, om så inte är fallet här heller, 
slutligen kontrollera om det anges i del 3.

2. Denna bilaga består av tre delar, varav 
delarna 2 och 3 endast gäller när 
förteckning A i del 1 inte är tillämplig. För 
att fastställa om ett specifikt avfallsslag 
anges i denna bilaga måste man därför 
inledningsvis kontrollera om avfallet anges i 
förteckning A i del 1 i denna bilaga, och om 
så inte är fallet därefter kontrollera om det 
anges i del 2, och, om så inte är fallet här 
heller, slutligen kontrollera om det anges i 
del 3.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I 
förteckning A anges avfallsslag som klassas 
som farliga enligt artikel 1.1 a i 
Baselkonventionen och som därför omfattas 
av exportförbud, och i förteckning B anges 
avfallsslag som inte omfattas av artikel 1.1 
a i Baselkonventionen och därför inte 
omfattas av exportförbudet.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I 
förteckning A anges avfallsslag som klassas 
som farliga enligt artikel 1.1 a i 
Baselkonventionen och i förteckning B 
anges avfallslag som inte klassas som 
farligt.

Om ett avfallsslag anges i del 1 måste man 
alltså kontrollera om det förekommer i 
förteckning A eller B. Endast i de fall ett 
avfallsslag varken förekommer i förteckning 
A eller B i del 1 måste man kontrollera om 
det antingen anges bland det farliga avfallet 
i del 2 (dvs. avfallsslag märkta med en 
asterisk) eller i del 3 och om så är fallet
omfattas det av exportförbudet..

Om ett avfallsslag anges i förteckning A i 
del 1 omfattas det av exportförbudet. Om ett 
avfallsslag inte förekommer i förteckning A 
i del 1 men anges bland det farliga avfallet i 
del 2 (dvs. avfallsslag märkta med en 
asterisk) eller i del 3 omfattas det av 
exportförbudet.*

_________

* Del 2 är förteckningen över avfallsslag i 
enlighet med artikel 1 a i direktiv 
75/442/EEG om avfall och artikel 1.4 i 
direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, där 
avfallsslag som markeras med en (*) 
betraktas som farligt avfall. Avfallsslag som 
inte markeras med en asterisk (*) klassas 
inte som farliga.
Del 3 är hämtad ur delarna 1 och 2 i 
bilaga 4 i OECD-beslutet och anger avfall 
som klassas som farligt.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs ändringsförslagen 69 och 70 från parlamentets första 
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behandling som antogs den 19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004) och som även infördes i 
kommissionens ändrade förslag (KOM(2004)0172).

I ändringsförslaget ställs avfallsförteckningarna i annan ordning så att EU:s förteckning över 
farligt avfall får högre prioritet än Baselförteckningen över icke-farligt avfall.

Ändringsförslaget ersätter ändringsförslag 44 för att det skall bli tydligare.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Caroline Lucas

Ändringsförslag 155
Bilaga V, Del 3, Förteckning Ba (ny)

Förteckning Ba:
Avfall som innehåller eller består av de 
komponenter som anges i del 1 i bilaga II 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE) såvida
(a) sådant avfall inte har bedömts, testats 
och märkts som fullt funktionsdugligt och 
är avsett för återanvändning,
(b) sådant avfall inte har bedömts, testats 
och märkts som möjligt att reparera utan 
att farliga komponenter eller delar måste 
bortskaffas eller återvinnas.

Or. en

Motivering

I samband med att direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter (WEEE) träder i kraft i år är det mycket viktigt att den förväntade 
ökade mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
som samlas in inte leder till ett ökat tryck att exportera detta material till utvecklingsländer 
(med återanvändning som täckmantel). Det finns redan tydliga bevis för sådan export i 
rapporter från olika genomförandeprojekt, t.ex. IMPEL. Mot denna bakgrund är det absolut 
nödvändigt att införa en ny hänvisning i del 3 i bilaga V som klargör att avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste saneras enligt kraven i del 1 i 
bilaga II till WEEE-direktivet eller vara fullt funktionsdugligt, avsett för direkt 
återanvändning eller vara möjligt att reparera i mottagarlandet utan att farliga komponenter 
eller delar måste bortskaffas (vilket föreslås i diskussionerna om Baselkonventionen).
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