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Ændringsforslag 32
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald 
opstiller de retlige rammer for 
affaldsbehandling i Fællesskabet. Det 
definerer en række nøglebegreber som 
affald, nyttiggørelse og bortskaffelse og 
opstiller de grundlæggende krav til 
håndtering af affald, herunder særlig et 
krav om, at anlæg eller virksomheder, der 
udfører affaldshåndtering, skal have 
tilladelse eller være registreret og et krav 
om, at medlemsstaterne skal opstille 
affaldshåndteringsplaner. Det fastlægger 
også hovedprincipper, såsom en 
forpligtelse til at behandle affald på en 
måde, som ikke påvirker miljøet og 
menneskers sundhed negativt, en 
opfordring til at anvende affaldshierarkiet 
og et krav i overensstemmelse med 
forureneren betaler-princippet om, at 
omkostningerne ved bortskaffelse af affald 
skal betales af indehaveren af affaldet, af 
tidligere indehavere af affaldet eller af 
producenterne af det produkt, der har givet 
anledning til affaldet.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald 
opstiller de retlige rammer for 
affaldsbehandling i Fællesskabet. Det 
definerer en række nøglebegreber som 
affald, nyttiggørelse og bortskaffelse og 
opstiller de grundlæggende krav til 
håndtering af affald, herunder særlig et 
krav om, at anlæg eller virksomheder, der 
udfører affaldshåndtering, skal have 
tilladelse eller være registreret og et krav 
om, at medlemsstaterne skal opstille 
affaldshåndteringsplaner. Det fastlægger 
også hovedprincipper, såsom en 
forpligtelse til at behandle affald på en 
måde, som ikke påvirker miljøet og 
menneskers sundhed negativt, 
affaldshierarkiet og et krav i 
overensstemmelse med forureneren 
betaler-princippet om, at omkostningerne 
ved bortskaffelse af affald skal betales af 
indehaveren af affaldet, af tidligere 
indehavere af affaldet eller af 
producenterne af det produkt, der har givet 
anledning til affaldet.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c))

Begrundelse

Supplerer ordførerens ændringsforslag 21, hvor affaldshierarkiet fastlægges som et 
hovedprincip. Medlemsstaterne "opfordres" således ikke blot til at anvende affaldshierarkiet i 
direktivet.
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Ændringsforslag 33
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Betragtning 1 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(1a) Det primære mål for enhver form for 
affaldspolitik bør være at minimere de 
negative indvirkninger af 
affaldsproduktion og -håndtering for 
miljø og sundhed. I denne forbindelse bør 
affaldslovgivningen ligeledes sigte mod at 
reducere brugen af ressourcer, og da den 
er et af de mest effektive midler til at 
mindske drivhusgasemissionerne, bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af EU's 
klimaændringsmål. Affaldslovgivningen 
bør ligeledes fremme den praktiske 
anvendelse af affaldshierarkiet.

Or. en

(Med dette ændringsforslag tilføjes en henvisning til affaldslovgivningens betydning for 
bekæmpelsen af klimaændringer til ordførerens ændringsforslag 1.)

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 38, 108, 157 og 141 fra Europa-Parlamentets 
førstebehandling bør det understreges, at affaldslovgivningen spiller en vigtig rolle for 
mindskelsen af drivhusgasemissionerne. Omkring 10 % af EU's klimamålsætning for 2020 
kan opfyldes, hvis en større del af det affald, der kan nyttiggøres, nyttiggøres og genanvendes 
i stedet for at blive bortskaffet.

Ændringsforslag 34
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 8

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(8) Effektive og sammenhængende regler 
for affaldsbehandling bør med forbehold 

(8) Effektive og sammenhængende regler 
for affaldsbehandling bør med forbehold 
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for visse undtagelser finde anvendelse på 
løsøre, som indehaveren skiller sig af med 
eller agter eller er forpligtet til at skille sig 
af med.

for visse undtagelser finde anvendelse på 
rørlige ting som indehaveren skiller sig af 
med eller agter eller er forpligtet til at 
skille sig af med.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c))

Begrundelse

Udtrykket "løsøre" kan være vildledende, da det synes at antyde, at reglerne kun gælder for 
affald, der tilhører den person, der skiller sig af med det. Da det imidlertid er meget muligt, at 
en person skiller sig af med noget, han/hun ikke ejer, bør udtrykket "løsøre" udskiftes med det 
udtryk, der anvendes i definitionen af "affald".

Ændringsforslag 35
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Betragtning 9 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(9a) For at sikre en omfattende og 
forebyggende jordbundsbeskyttelse kan 
medlemsstaterne – på trods af undtagelse 
fra anvendelsesområdet for dette direktiv 
– foretage regulering vedrørende jord, 
især forurenet jord, på nationalt niveau 
inden for rammerne af 
affaldslovgivningen.

Or. de

(III)

Begrundelse

Den fælles holdning fastsætter en undtagelse for (bl.a. ikke opgravet) jord. Det skal 
præciseres, at medlemsstaterne - især så længe der ikke findes reguleringer vedrørende jord 
på EU-niveau - også kan foretage regulering vedrørende jord inden for rammerne af 
affaldslovgivningen.
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Ændringsforslag 36
Anne Laperrouze

Rådets fælles holdning
Betragtning 12

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(12) Klassifikation af affald som farligt 
affald bør bl.a. baseres på 
fællesskabslovgivningen om kemikalier, 
navnlig for så vidt angår klassifikation af 
præparater som farlige, herunder de 
anvendte grænseværdier for 
koncentration. Det er desuden nødvendigt 
at bibeholde det system, hvor affald og 
farligt affald klassificeres i henhold til 
den senest udarbejdede liste over 
affaldstyper i Kommissionens beslutning 
2000/532/EF1, for at fremme en 
harmoniseret klassificering af affald og 
sikre en ensartet fastlæggelse af, hvilket 
affald der betragtes som farligt i 
Fællesskabet.

(12) Farligt affald defineres ud fra 
farligheds- og risikokriterier. Derfor bør 
det være underlagt strenge specifikationer 
for i videst muligt omfang at forhindre 
eller begrænse de negative 
følgevirkninger, som en uhensigtsmæssig 
håndtering kan få for miljøet, og for at 
yde beskyttelse mod sundheds- og 
sikkerhedsrisici. Farligt affald kræver på 
grund af sine farlige egenskaber en 
hensigtsmæssig håndtering, som 
indebærer en særlig tilpasset indsamlings-
og behandlingsteknik, speciel kontrol og 
særlige bestemmelser om sporbarhed. Alle 
operatører, der håndterer farligt affald, 
bør have de relevante kvalifikationer og 
den relevante uddannelse.

Or. en

(Ændringsforslag 11 blev vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Da vandrammedirektivet ophæver direktivet om farligt affald, er det særligt vigtigt at sikre, at 
der tages tilstrækkeligt hensyn til sektoren for håndtering af farligt affald i direktivets tekst.

Ændringsforslag 37
Françoise Grossetête

Rådets fælles holdning
Betragtning 12

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(12) Klassifikation af affald som farligt 
affald bør bl.a. baseres på 
fællesskabslovgivningen om kemikalier, 

(12) Farligt affald defineres ud fra 
farligheds- og risikokriterier. Derfor bør 
det være underlagt strenge specifikationer 
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navnlig for så vidt angår klassifikation af 
præparater som farlige, herunder de 
anvendte grænseværdier for koncentration. 
Det er desuden nødvendigt at bibeholde det 
system, hvor affald og farligt affald 
klassificeres i henhold til den senest 
udarbejdede liste over affaldstyper i 
Kommissionens beslutning 2000/532/EF1, 
for at fremme en harmoniseret 
klassificering af affald og sikre en ensartet 
fastlæggelse af, hvilket affald der betragtes 
som farligt i Fællesskabet.

for i videst muligt omfang at forhindre 
eller begrænse de negative 
følgevirkninger, som en uhensigtsmæssig 
håndtering kan få for miljøet, og for at 
yde beskyttelse mod sundheds- og 
sikkerhedsrisici. Farligt affald kræver på 
grund af sine farlige egenskaber en 
hensigtsmæssig håndtering, som 
indebærer en særlig tilpasset indsamlings-
og behandlingsteknik, speciel kontrol og 
særlige bestemmelser om sporbarhed. Alle 
operatører, der håndterer farligt affald, 
bør have de relevante kvalifikationer og 
den relevante uddannelse.

Or. en

Begrundelse

Da vandrammedirektivet ophæver direktivet om farligt affald, er det særligt vigtigt at sikre, at 
der tages tilstrækkeligt hensyn til sektoren for håndtering af farligt affald i direktivets tekst 
som foreslået af Parlamentet under førstebehandlingen (ændringsforslag 11 vedtaget under 
førstebehandlingen). Indførelsen af en henvisning til kemikalielovgivningen i denne 
betragtning skaber forvirring. Denne lovgivning har andre målsætninger.

Ændringsforslag 38
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Betragtning 12

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(12) Klassifikation af affald som farligt 
affald bør bl.a. baseres på 
fællesskabslovgivningen om kemikalier, 
navnlig for så vidt angår klassifikation af 
præparater som farlige, herunder de 
anvendte grænseværdier for koncentration. 
Det er desuden nødvendigt at bibeholde det 
system, hvor affald og farligt affald 
klassificeres i henhold til den senest 
udarbejdede liste over affaldstyper i 
Kommissionens beslutning 2000/532/EF1, 
for at fremme en harmoniseret 

(12) Farligt affald defineres ud fra 
farligheds- og risikokriterier. Derfor bør 
det være underlagt strenge specifikationer 
for i videst muligt omfang at forhindre 
eller begrænse de negative 
følgevirkninger, som en uhensigtsmæssig 
håndtering kan få for miljøet, og for at 
yde beskyttelse mod sundheds- og 
sikkerhedsrisici. Farligt affald kræver på 
grund af sine farlige egenskaber en 
hensigtsmæssig håndtering, som 
indebærer en særlig tilpasset indsamlings-
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klassificering af affald og sikre en ensartet 
fastlæggelse af, hvilket affald der betragtes 
som farligt i Fællesskabet.

og behandlingsteknik, speciel kontrol og 
særlige bestemmelser om sporbarhed. Alle 
operatører, der håndterer farligt affald, 
bør have de relevante kvalifikationer og 
den relevante uddannelse.

Or. fr

(Genfremsættelse af ændringsforslag 11 vedtaget under førstebehandlingen)

Begrundelse

Det er nødvendigt at ophæve det gældende direktiv om farligt affald, så det ikke fortolkes som 
et smuthul, som er mindre krævende med hensyn til håndtering af farligt affald. Det er derfor 
vigtigt at understrege dette aspekt i en betragtning.

Ændringsforslag 39
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 12 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(12a) Farligt affald bør være underlagt 
strenge specifikationer for at forhindre 
begrænse de negative følgevirkninger, 
som en uhensigtsmæssig håndtering kan 
få for miljøet, og for at yde beskyttelse 
mod sundheds- og sikkerhedsrisici. 
Farligt affald kræver på grund af sine 
farlige egenskaber en hensigtsmæssig 
håndtering, som indebærer en særlig 
tilpasset indsamlings- og 
behandlingsteknik, speciel kontrol og 
særlige bestemmelser om sporbarhed. Alle 
operatører, der håndterer farligt affald, 
bør have de relevante kvalifikationer og 
den relevante uddannelse.

Or. en

(Genfremsættelse af ændringsforslag 11 fra førstebehandlingen i ændret form)
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Ændringsforslag 40
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 17

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(17) Definitionerne på nyttiggørelse og 
bortskaffelse bør ændres, så der sikres en 
klar sondring mellem de to begreber, der 
hviler på en reel forskel i miljøbelastningen 
ved substitution af naturressourcer i 
økonomien og erkendelsen af de mulige 
fordele for miljøet og menneskers sundhed, 
der ligger i at anvende affald som en 
ressource. Herudover kan der udarbejdes 
retningslinjer til klarlægning af tilfælde, 
hvor denne sondring vanskeligt lader sig 
anvende i praksis, eller hvor klassificering 
af aktiviteten som nyttiggørelse ikke 
stemmer overens med operationens 
faktiske miljøbelastning.

(17) Definitionerne på nyttiggørelse og 
bortskaffelse bør ændres, så der sikres en 
klar sondring mellem de to begreber, der 
hviler på en reel forskel i miljøbelastningen 
ved substitution af naturressourcer i 
økonomien og erkendelsen af de mulige 
fordele for miljøet og menneskers sundhed, 
der ligger i at anvende affald som en 
ressource. Herudover bør der udarbejdes 
kriterier til klarlægning af tilfælde, hvor 
denne sondring vanskeligt lader sig 
anvende i praksis, eller hvor klassificering 
af aktiviteten som nyttiggørelse ikke 
stemmer overens med operationens 
faktiske miljøbelastning.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c) i overensstemmelse 
med ændringsforslag 38/108/157/140/141 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med det nye ændringsforslag til artikel 8, stk. 2, af samme 
forslagsstillere. I det omfang der fastlægges effektive kriterier for forbrænding af affald i dette 
direktiv, skal der ligeledes fastlægges sådanne kriterier for andre nyttiggørelsesoperationer, 
således at det bliver nemmere at skelne mellem egentlige nyttiggørelsesoperationer og pro 
forma-nyttiggørelsesoperationer. Da sådanne kriterier vil være væsentlige elementer, bør de 
fastlægges efter den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 41
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Betragtning 17 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(17a) I en hensigtsmæssig og miljøvenlig 
genanvendelse indgår, at de i dette 
direktiv fastlagte betingelser, på grundlag 
af hvilke kriterierne for affaldsfasens 
ophør kan fastlægges, også skal være 
opfyldt.

Or. de

Begrundelse

I art. 5, stk. 1 i den fælles holdning er der i forhold til Kommissionens forslag fastlagt 
yderligere betingelser som grundlag for kriterierne for affaldsfasens ophør. Disse betingelser 
skal sikre en høj grad af miljø- og sundhedsbeskyttelse og skal også anvendes med henblik på 
en hensigtsmæssig genanvendelse.

Ændringsforslag 42
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 18

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(18) Dette direktiv bør også præcisere, 
hvornår forbrænding af kommunalt fast 
affald er energieffektivt og kan betragtes 
som en nyttiggørelsesoperation.

udgår

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c) i overensstemmelse 
med ændringsforslag 83 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Efter den fælles holdning vil visse former for forbrænding af husholdningsaffald blive 
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reklassificeret som nyttiggørelsesoperationer, selv om de ikke anvender den bedste 
tilgængelige teknologi. En sådan reklassificering ville gøre det endnu mere attraktivt at 
investere i forbrændingsanlæg og dermed direkte underminere den nødvendige investering i 
genbrug og genanvendelse, som sparer mere energi og flere naturressourcer, end 
forbrænding "nyttiggør". Der bør således ikke henvises til en sådan reklassificering i den 
fælles holdning. Det ville være mere hensigtsmæssigt at foretage sådanne 
effektivitetsovervejelser i forbindelse med revisionen af direktivet om integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening og direktivet om forbrænding af affald.

Ændringsforslag 43
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 20

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 
miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være 
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 
miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være 
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
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for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas. Med 
henblik på at nå til affaldsfasens ophør 
kan en nyttiggørelsesoperation være noget 
så enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas.

Begreberne biprodukter og affald, der 
ophører med at være affald, gælder ikke 
for grænseoverskridende overførsler til 
tredjelande.

Or. en

(Første del er et nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c). Anden 
del er et nyt ændringsforslag, der råder bod på en forglemmelse under førstebehandlingen og 

sikrer overensstemmelsen med internationale forpligtelser.)

Begrundelse

Første del: I overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 4 og 11 ophører affald først 
med at være affald, når genbrugs-, genanvendelses- og nyttiggørelsesoperationerne er 
fuldført. En simpel kontrol kan ikke sidestilles med fuldførelsen af en nyttiggørelsesoperation.

Anden del: Begreberne biprodukter og affald, der ophører med at være affald, er ukendte 
begreber i international affaldslovgivning som f.eks. Baselkonventionen om kontrol med 
grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf. For at sikre fuld 
overensstemmelse med internationale forpligtelser kan de således ikke gælde for 
grænseoverskridende overførsler.

Ændringsforslag 44
Jules Maaten

Rådets fælles holdning
Betragtning 20

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed (20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
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med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 
miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være 
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 
miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være 
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas. Med 
henblik på at nå til affaldsfasens ophør kan 
en nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske, metalskrot, kompost og 
affaldspapir og -glas. Med henblik på at nå 
til affaldsfasens ophør kan en 
nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

Or. en

Begrundelse

Da visse former for slagge snarere bør klassificeres som typiske biprodukter end som affald, 
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bør slagge ikke være omfattet af de materialer, der kan blive underlagt en kontrol for at 
konstatere, at de opfylder kriterierne for affaldsfasens ophør.

Ændringsforslag 45
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Betragtning 20

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes
for på den ene side biprodukter, der ikke 
er affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør anvendes for affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen 
om, at et stof ikke er affald, kan kun 
træffes på grundlag af en samordnet 
tilgang, der skal ajourføres regelmæssigt, 
og hvis dette er i overensstemmelse med 
beskyttelsen af miljøet og menneskers 
sundhed. Hvis det er tilladt at anvende et 
biprodukt i henhold til en miljøtilladelse 
eller generelle miljøbestemmelser, kan 
dette anvendes af medlemsstaterne som et 
redskab til at beslutte, at der ikke 
forventes at være nogen generelle 
negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed; og
– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
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former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas. Med 
henblik på at nå til affaldsfasens ophør kan 
en nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas. Med 
henblik på at nå til affaldsfasens ophør kan 
en nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

Or. fr

Begrundelse

Dette spørgsmål bør afklares på grundlag af Kommissionens retningslinjer offentliggjort den 
21. februar 2007 for at undgå potentielle retssager. Definitionen i Rådets fælles holdning kan 
skabe mere forvirring og føre til en utilsigtet reklassificering af affald som biprodukter.

Ændringsforslag 46
Adriana Poli Bortone

Rådets fælles holdning
Betragtning 20

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 
definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 
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miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være 
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas. Med 
henblik på at nå til affaldsfasens ophør kan 
en nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas såvel som 
andre udvalgte kategorier af affald, der er 
klart identificerbare, også på grundlag af 
eksisterende europæiske tekniske 
standarder. Med henblik på at nå til 
affaldsfasens ophør kan en 
nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, at kriterierne for affaldsfasens ophør udelukkende bør finde 
undtagelsesvis anvendelse på specifikt udvalgte og klart identificerbare affaldsstrømme.
Europæiske tekniske standarder er et hensigtsmæssigt grundlag for identificering af særlige 
kategorier affald og for indsamling af oplysninger om deres tekniske og miljømæssige 
egenskaber.

Ændringsforslag 47
Vittorio Prodi

Rådets fælles holdning
Betragtning 20

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 

(20) Der bør ikke være nogen uklarhed 
med hensyn til de forskellige aspekter af 
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definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

definitionen af affald, og de relevante 
procedurer bør om nødvendigt anvendes 
for på den ene side biprodukter, der ikke er 
affald, og på den anden side affald, der 
ophører med at være affald. For at 
præcisere visse aspekter af definitionen af 
affald bør dette direktiv klart angive,

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 
miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være 
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

– hvornår stoffer eller genstande, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
sådanne stoffer eller genstande, er 
biprodukter og ikke affald. Afgørelsen om, 
at et stof ikke er affald, kan kun træffes på 
grundlag af en samordnet tilgang, der skal 
ajourføres regelmæssigt, og hvis dette er i 
overensstemmelse med beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis det 
er tilladt at anvende et biprodukt i henhold 
til en miljøtilladelse eller generelle 
miljøbestemmelser, kan dette anvendes af 
medlemsstaterne som et redskab til at 
beslutte, at der ikke forventes at være 
nogen generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed; og

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas. Med 
henblik på at nå til affaldsfasens ophør kan 
en nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at 
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

– hvornår visse former for affald ophører 
med at være affald, og indeholde kriterier 
for affaldsfasens ophør, der sikrer et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og miljømæssige 
og økonomiske fordele; specifikationer og 
kriterier for affaldsfasens ophør bør 
udarbejdes for bl.a. affaldskategorierne 
bygnings- og nedrivningsaffald, visse 
former for aske og slagge, metalskrot, 
kompost og affaldspapir og -glas og 
klassificerede alternative brændstoffer 
med et højt indhold af ikkejomfruelig 
biomasse. Med henblik på at nå til 
affaldsfasens ophør kan en 
nyttiggørelsesoperation være noget så 
enkelt som at kontrollere affald for at
konstatere, at det opfylder kriterierne for 
affaldsfasens ophør.

Or. en
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Begrundelse

For at undgå en markedsforvridning gennem anvendelse af jomfruelig biomasse til 
energiformål er det nødvendigt at anvende alternative brændstoffer, der har et højt indhold af 
ikkejomfruelig biomasse. En sådan biomassefraktion er CO2-neutral. En række af disse 
brændstoffer er af en så høj kvalitet, at de kan anvendes i stedet for traditionelle (fossile) 
brændstoffer i kontrollerede industrianlæg. Der spares således på primære naturressourcer 
(f.eks. kul og "jomfruelig biomasse"), CO2-udledningen mindskes, og der bidrages således til 
EU.

Ændringsforslag 48
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Betragtning 20 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(20a) Affaldsfasens ophør må overordnet 
ikke have skadelige følger for miljøet og 
sundheden ved anvendelse af stoffet eller 
genstanden. Det betyder, at det sekundære 
produkt ikke må have et signifikant højere 
indhold af skadelige stoffer end 
tilsvarende primære råstoffer. Dette 
kriterium skal sikres gennem et 
kvalitetssikringssystem.

Or. de

(Den fælles holdning har ændret artiklen vedrørende affaldsfasens ophør. Som følge af denne 
ændring er der behov for en præcisering.)

Begrundelse

Affaldsfasens ophør må ikke have negative følger for miljøet og sundheden. Ved overførsel af 
skadelige stoffer til produktet kan der imidlertid ske en udledning af skadelige stoffer i 
miljøet, f.eks. ville anvendelsen af renset blyglas fra katodestrålerør ved fremstilling af 
byggematerialer medføre en frigørelse af bly ved en fremtidig nedrivning. Dette er ikke i 
overensstemmelse med en bæredygtig anvendelse af sekundære produkter.
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Ændringsforslag 49
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Betragtning 22

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(22) På grundlag af definitionen af affald 
og for at fremme sikkerhed og 
sammenhæng kan Kommissionen vedtage 
retningslinjer for, hvornår stoffer eller 
genstande bliver til affald. Sådanne 
retningslinjer kan bl.a. udvikles for 
elektrisk og elektronisk udstyr og 
køretøjer.

(22) På grundlag af definitionen af affald 
og for at fremme sikkerhed og 
sammenhæng bør Kommissionen vedtage 
foranstaltninger for at præcisere, hvornår 
stoffer eller genstande bliver til affald. 
Sådanne foranstaltninger bør bl.a. 
udvikles for elektrisk og elektronisk udstyr 
og køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 17 og enigheden vedrørende ændringsforslag 103 under 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag 50
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 22

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(22) På grundlag af definitionen af affald 
og for at fremme sikkerhed og 
sammenhæng kan Kommissionen vedtage 
retningslinjer for, hvornår stoffer eller 
genstande bliver til affald. Sådanne 
retningslinjer kan bl.a. udvikles for 
elektrisk og elektronisk udstyr og 
køretøjer.

(22) På grundlag af definitionen af affald 
og for at fremme sikkerhed og 
sammenhæng kan Kommissionen vedtage 
retningslinjer for, hvornår stoffer eller 
genstande bliver til affald. Sådanne 
retningslinjer bør udvikles hurtigst muligt
bl.a. for elektrisk og elektronisk udstyr og 
køretøjer for at lukke smuthullerne i 
lovgivningen om overførsel af affald.

Or. en
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(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c))

Begrundelse

Store mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr overføres til Afrika under dække af 
affald, hvorefter det blot dumpes. Gamle fartøjer foretager deres sidste rejse til Asien, hvor de 
skrottes under fuldstændig uacceptable forhold for menneskers sundhed og miljøet. 
Kommissionen burde for længst have udarbejdet retningslinjer for at lukke smuthullerne i 
lovgivningen om overførsel af affald med hensyn til definitionen af affald.

Ændringsforslag 51
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 26

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(26) Dette direktiv bør bidrage til, at EU i 
højere grad bliver et 
"genanvendelsessamfund", der søger at 
undgå affaldsproduktion og anvender 
affald som en ressource. Især opfordres der 
i Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram til foranstaltninger 
til sikring af kildesortering, indsamling og 
genanvendelse af prioriterede 
affaldsstrømme. I tråd hermed og som et 
middel til at fremme eller forstærke 
nyttiggørelsespotentialet bør affald 
indsamles særskilt, hvis det er teknisk, 
miljømæssigt og økonomisk muligt, før det 
gennemgår nyttiggørelsesprocesser, der 
miljømæssigt set giver det bedste samlede 
resultat.

(26) Dette direktiv bør bidrage til, at EU i 
højere grad bliver et 
"genanvendelsessamfund", der søger at 
undgå affaldsproduktion og anvender 
affald som en ressource. Især opfordres der 
i Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram til foranstaltninger 
til sikring af kildesortering, indsamling og 
genanvendelse af prioriterede
affaldsstrømme. I tråd hermed og som et 
middel til at fremme eller forstærke 
nyttiggørelsespotentialet bør affald 
indsamles særskilt, og farlige bestanddele i 
affaldsstrømme bør adskilles, hvis det er 
teknisk, miljømæssigt og økonomisk 
muligt, før det gennemgår 
nyttiggørelsesprocesser, der miljømæssigt 
set giver det bedste samlede resultat.

Or. en



AM\711129DA.doc 21/69 PE402.733v01-00

DA

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c) i overensstemmelse 
med ændringsforslag 54 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Adskillelsen af farlige bestanddele i muligt omfang forbedrer mulighederne for nyttiggørelse.
Farlige bestanddele bør udtages af den økonomiske cyklus og ikke kontaminere nye produkter 
efter nyttiggørelsen.

Ændringsforslag 52
Eija-Riitta Korhola

Rådets fælles holdning
Betragtning 26 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(26a) Medlemsstaterne bør ikke støtte 
forbrænding af sekundære råstoffer 
(udskilte genanvendelige materialer som 
f.eks. genbrugspapir) henset til målet om 
at skabe et genanvendelsessamfund.

Or. en

Begrundelse

Efter Kommissionens offentliggørelse af pakken om klimaændringer og vedvarende energi, 
navnlig forslaget om et direktiv til fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende kilder, er 
det vigtigt at sikre, at økonomiske instrumenter ikke anvendes på en måde, der vil gøre 
affaldshierarkiet værdiløst.

Ændringsforslag 53
Cristiana Muscardini

Rådets fælles holdning
Betragtning 26 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(26a) Medlemsstaterne opretholder den 
nødvendige grad af miljøbeskyttelse, men 
garanterer samtidig fyldestgørende og 
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omkostningsbesparende løsninger til 
håndtering af affald fra 
genanvendelsesoperationer i erkendelse 
af, at genanvendelsesanlæg spiller en 
afgørende rolle med hensyn til 
nedbringelse af mængden af affald til 
endelig bortskaffelse. Denne form for 
restaffald hæmmer i væsentlig grad en 
yderligere forøgelse af 
genanvendelseskapaciteten, og de 
kompetente myndigheder bør tage de 
nødvendige skridt til opfyldelse af målet 
om at få skabt et genanvendelsessamfund.

Or. en

(Ændringsforslag 9 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at der skal tages højde for "sekundært affald" fra 
genanvendelsesoperationer for at opfylde målet om at få skabt et genanvendelsessamfund og 
skabe førende markeder i EU.

Ændringsforslag 54
Eija-Riitta Korhola

Rådets fælles holdning
Betragtning 26 b (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(26b) Medlemsstaterne opretholder den 
nødvendige grad af miljøbeskyttelse, men 
garanterer samtidig fyldestgørende og 
omkostningsbesparende løsninger til 
håndtering af affald fra 
genanvendelsesoperationer i erkendelse 
af, at genanvendelsesanlæg spiller en 
afgørende rolle med hensyn til 
nedbringelse af mængden af affald til 
endelig bortskaffelse. Denne form for 
restaffald hæmmer i væsentlig grad en 
yderligere forøgelse af 
genanvendelseskapaciteten, og de 
kompetente myndigheder bør tage de 
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nødvendige skridt til opfyldelse af målet 
om at få skabt et genanvendelsessamfund.

Or. en

(Ændringsforslag 9 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at der skal tages højde for "sekundært affald" fra 
genanvendelsesoperationer for at opfylde målet om at få skabt et genanvendelsessamfund og 
skabe førende markeder i EU.

Ændringsforslag 55
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 28

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(28) Affaldshierarkiet udgør generelt den 
miljømæssigt bedste overordnede 
valgmulighed inden for affaldslovgivning 
og -politik, selvom det kan være 
nødvendigt at lade særlige affaldsstrømme 
afvige fra hierarkiet, når det er begrundet 
af hensyn til bl.a. teknisk anvendelighed, 
økonomisk levedygtighed og 
miljøbeskyttelse.

(28) Affaldshierarkiet fastlægger generelt
en prioritetsrækkefølge for, hvad der 
udgør den miljømæssigt bedste 
overordnede valgmulighed inden for 
affaldslovgivning og -politik, selvom det 
kan være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til bl.a. teknisk 
anvendelighed, økonomisk levedygtighed 
og miljøbeskyttelse.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c))

Begrundelse

Affaldshierarkiet udgør ikke i sig selv den miljømæssigt bedste overordnede valgmulighed 
inden for affaldslovgivning, men fastlægger en prioriteret liste med henblik på at identificere 
den miljømæssigt bedste valgmulighed.
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Ændringsforslag 56
Eija-Riitta Korhola

Rådets fælles holdning
Betragtning 28 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(28a) Støtte til vedvarende energi bør 
være i overensstemmelse med andre 
fællesskabsmålsætninger, navnlig 
overholdelsen af 
affaldsbehandlingshierarkiet. Ordninger 
for støtte til vedvarende energi bør derfor 
ikke anvendes til at støtte forbrænding af 
ikkesepareret husholdningsaffald, hvis 
sådanne ordninger vil undergrave 
hierarkiet.

Or. en

Begrundelse

Efter Kommissionens offentliggørelse af pakken om klimaændringer og vedvarende energi, 
navnlig forslaget om et direktiv til fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende kilder, er 
det vigtigt at sikre, at økonomiske instrumenter ikke anvendes på en måde, der vil gøre 
affaldshierarkiet værdiløst.

Ændringsforslag 57
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Betragtning 29

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(29) For at Fællesskabet som helhed kan 
blive i stand til selv at bortskaffe sit affald 
og nyttiggøre blandet kommunalt affald 
indsamlet fra private husholdninger, og 
for at de enkelte medlemsstater skal 
kunne nærme sig dette mål, skal der 
oprettes et samarbejdsnet af 
affaldsbortskaffelsesanlæg og anlæg til 
nyttiggørelse af blandet kommunalt affald 
indsamlet fra private husholdninger 

(29) I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet bør affald, som skal 
bortskaffes, behandles på et af de 
nærmeste egnede anlæg under anvendelse 
af de mest hensigtsmæssige metoder og 
teknologier til sikring af et højt 
beskyttelsesniveau for miljøet og 
folkesundheden. Hver medlemsstat bør i 
samarbejde med andre medlemsstater 
træffe passende foranstaltninger til at 
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under hensyntagen til de geografiske 
forhold eller behovet for særlige anlæg til 
bestemte typer affald.

oprette et integreret og tilstrækkeligt net 
af bortskaffelsesanlæg, hvorved der tages 
hensyn til den bedste tilgængelige teknik.

Or. en

(På linje med ændringsforslag 109 fra Europa-Parlamentets førstebehandling)

Begrundelse

Affaldsbehandling i EU bør ikke fastlægges på grundlag af nationale grænser, men på 
grundlag af de generelt set miljømæssigt mest forsvarlige affaldsbehandlingsoperationer. Det 
indre marked er altid gået forud med høje og harmoniserede miljøstandarder. Det er dog 
nødvendigt med restriktioner for affald til bortskaffelse. Nærhedsprincippet sikrer, at man 
undgår unødvendig transport over lange afstande af affald, der ikke tjener et nyttigt formål.

Ændringsforslag 58
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Betragtning 32

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(32) Det er i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og målet om at reducere 
drivhusgasser, der udledes fra 
affaldsdeponering, vigtigt at fremme 
særskilt indsamling og korrekt behandling 
af bioaffald, så der kan fremstilles 
miljøforsvarlig kompost og andre 
bioaffaldsbaserede materialer. 
Kommissionen vil efter en vurdering af 
håndteringen af bioaffald fremlægge 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, hvis det er relevant.

(32) Det er i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og målet om at reducere 
drivhusgasser, der udledes fra 
affaldsdeponering, vigtigt at fremme 
særskilt indsamling og korrekt behandling 
af bioaffald, så der kan fremstilles 
miljøforsvarlig kompost og andre 
bioaffaldsbaserede materialer. Der bør 
således fastsættes specifikke kriterier for 
indsamling, anvendelse og behandling af 
biomasse i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets førstebehandling skal alle kriterier for 
bioaffald fastsættes i dette direktiv.
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Ændringsforslag 59
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 32

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(32) Det er i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og målet om at reducere 
drivhusgasser, der udledes fra 
affaldsdeponering, vigtigt at fremme
særskilt indsamling og korrekt behandling 
af bioaffald, så der kan fremstilles 
miljøforsvarlig kompost og andre 
bioaffaldsbaserede materialer. 
Kommissionen vil efter en vurdering af 
håndteringen af bioaffald fremlægge 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, hvis det er relevant.

(32) Det er i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og målet om at reducere 
drivhusgasser, der udledes fra 
affaldsdeponering, vigtigt at sikre særskilt 
indsamling og korrekt behandling af 
bioaffald, så der kan fremstilles 
miljøforsvarlig kompost og andre 
bioaffaldsbaserede materialer. 
Medlemsstaterne skal etablere ordninger 
for særskilt indsamling af bioaffald.
Kommissionen vil efter en vurdering af 
håndteringen af bioaffald fremlægge 
forslag til lovgivningsmæssige 
målsætninger, hvis det er relevant.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c) i overensstemmelse 
med ændringsforslag 112 og 138 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Det bør ikke overlades til medlemsstaternes velvilje at træffe foranstaltninger med hensyn til 
bioaffald. Fordelene ved kompostering er velkendte, og der skal træffes konkrete 
foranstaltninger nu. Der bør stilles krav til medlemsstaterne om at etablere ordninger for 
særskilt indsamling af bioaffald. Kommissionens undersøgelse bør i stedet bruges som 
grundlag for etablering af passende minimumsmål.

Ændringsforslag 60
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 36

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(36) I henhold til forordning (EF) nr. (36) I henhold til forordning (EF) nr. 
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1013/2006 kan medlemsstaterne træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
hindre overførsel af affald, som ikke er i 
overensstemmelse med deres nationale 
affaldshåndteringsplaner. Uanset denne 
forordning bør medlemsstaterne kunne 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, der er klassificeret 
som nyttiggørelse, hvor det er konstateret, 
at nationalt affald vil skulle bortskaffes, 
eller at dette affald vil skulle behandles på 
en måde, der er i strid med deres 
affaldshåndteringsplaner. Det anerkendes, 
at visse medlemsstater muligvis ikke kan 
tilbyde et net, der omfatter hele spektret af 
endelige nyttiggørelsesanlæg, inden for 
deres område.

1013/2006 kan medlemsstaterne træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
hindre overførsel af affald, som ikke er i 
overensstemmelse med deres nationale 
affaldshåndteringsplaner. Uanset denne 
forordning bør medlemsstaterne kunne 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, hvor det er konstateret, 
at nationalt affald vil skulle bortskaffes, 
eller at dette affald vil skulle behandles på 
en måde, der er i strid med deres 
affaldshåndteringsplaner. Det anerkendes, 
at visse medlemsstater muligvis ikke kan 
tilbyde et net, der omfatter hele spektret af 
endelige nyttiggørelsesanlæg, inden for 
deres område.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c) i overensstemmelse 
med ændringsforslag 83 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Efter den fælles holdning vil visse former for forbrænding af husholdningsaffald blive 
reklassificeret som nyttiggørelsesoperationer, selv om de ikke anvender den bedste 
tilgængelige teknologi. En sådan reklassificering ville gøre det endnu mere attraktivt at 
investere i forbrændingsanlæg og dermed direkte underminere den nødvendige investering i 
genbrug og genanvendelse, som sparer mere energi og flere naturressourcer, end 
forbrænding "nyttiggør". Der bør således ikke henvises til en sådan reklassificering i den 
fælles holdning. Det ville være mere hensigtsmæssigt at foretage sådanne 
effektivitetsovervejelser i forbindelse med revisionen af direktivet om integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening og direktivet om forbrænding af affald.

Ændringsforslag 61
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 37

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(37) For at forbedre medlemsstaternes 
indsats for at forebygge affald og for at 

(37) For at forbedre medlemsstaternes 
indsats for at forebygge affald og for at 
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fremme udvekslingen af den bedste praksis 
på dette område er det nødvendigt at 
skærpe bestemmelserne om 
affaldsforebyggelse og kræve, at 
medlemsstaterne indfører programmer for 
affaldsforebyggelse, hvor hovedvægten 
lægges på de væsentligste miljøvirkninger, 
og hvor hele produkternes og materialernes 
livscyklus tages i betragtning. Sigtet med 
sådanne foranstaltninger bør være at bryde 
sammenhængen mellem økonomisk vækst 
og miljøbelastningen fra affaldsproduktion. 
I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed 
for offentlig deltagelse i forbindelse med 
udarbejdelse af visse planer og 
programmer på miljøområdet bør 
interessenter såvel som offentligheden 
have lejlighed til at deltage i udarbejdelsen 
af programmerne og have adgang til dem, 
når de er udarbejdet.

fremme udvekslingen af bedste praksis på 
dette område er det nødvendigt på 
fællesskabsplan at vedtage mål og 
foranstaltninger om affaldsforebyggelse 
og kræve, at medlemsstaterne indfører 
programmer for affaldsforebyggelse, hvor 
hovedvægten lægges på de væsentligste 
miljøvirkninger, og hvor hele produkternes 
livscyklus tages i betragtning. Sigtet med 
disse mål og foranstaltninger bør være at 
bryde koblingen mellem økonomisk vækst 
og væksten i affaldsmængderne samt 
miljø- og sundhedsbelastningen fra 
affaldsproduktion ved at opnå en 
nettoreduktion i affaldsproduktionen, 
dens skadevirkning og negative følger. I 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF bør lokale og regionale 
myndigheder samt interesserede parter 
såvel som offentligheden have lejlighed til 
at deltage i udarbejdelsen af programmerne 
og have adgang til dem, når de er 
udarbejdet.

Or. en

(Genindsættelse af ændringsforslag 10 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe betragtningerne i overensstemmelse med 
ordførerens ændringsforslag 18.

Ændringsforslag 62
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 40

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(40) Af hensyn til forenklingen af 
Fællesskabets lovgivning og 
miljøgevinsterne bør de relevante 
bestemmelser i Rådets direktiv 

(40) Af hensyn til forenklingen af 
Fællesskabets lovgivning bør de relevante 
bestemmelser i Rådets direktiv 
75/439/EØF af 16. juni 1975 om 
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75/439/EØF af 16. juni 1975 om 
bortskaffelse af olieaffald indarbejdes i 
dette direktiv, og direktiv 75/439/EØF bør 
derfor ophæves. Håndtering af olieaffald 
bør ske efter affaldshierarkiets 
grundprincip, og modeller, der giver det 
bedste samlede miljøresultat, bør have 
forrang. Særskilt indsamling af olieaffald 
er imidlertid fortsat afgørende for, at 
affaldet håndteres forsvarligt og ikke 
skader miljøet som følge af 
uhensigtsmæssig bortskaffelse.

bortskaffelse af olieaffald indarbejdes i 
dette direktiv, og direktiv 75/439/EØF bør 
derfor ophæves. Håndtering af olieaffald 
bør ske efter affaldshierarkiets 
grundprincip, og modeller, der giver det 
bedste samlede miljøresultat, bør have 
forrang. Særskilt indsamling af olieaffald 
er imidlertid fortsat afgørende for, at 
affaldet håndteres forsvarligt og ikke 
skader miljøet som følge af 
uhensigtsmæssig bortskaffelse.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c))

Begrundelse

Den eneste acceptable grund til at integrere direktivet om olieaffald i rammedirektivet om 
affald er forenkling. Der er ingen miljøgevinster forbundet hermed.

Ændringsforslag 63
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Betragtning 43

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(43) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelse til at fastlægge kriterier med 
hensyn til en række spørgsmål, såsom 
betingelserne for, at en genstand betragtes 
som et biprodukt, affaldsfasens ophør og
fastlæggelsen af, hvilket affald der 
betragtes som farligt. Endvidere bør 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
tilpasse bilagene i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling og til 
at præcisere anvendelsen af den formel 
for forbrændingsanlæg, der er omhandlet 
i bilag II, R1. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 

(43) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelse til at fastlægge kriterier for 
fastlæggelsen af, hvilket affald der 
betragtes som farligt. Endvidere bør 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
tilpasse bilagene i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. Da 
der er tale om generelle foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette rammedirektiv og at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
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rammedirektiv og at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

1999/468/EF.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c) i overensstemmelse 
med ændringsforslag 107, 121, 45 og 83 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Første del: Skal ses i sammenhæng med ordførerens eller de samme forslagsstilleres 
ændringsforslag om at bibeholde vedtagelsen af kriterier for biprodukter for, hvornår affald 
ophører med af være affald, efter den fælles beslutningsprocedure.

Anden del: Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget om sletning af formlen til 
beregning af virkningsgraden i bilaget.

Ændringsforslag 64
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Genstand og anvendelsesområde Mål og anvendelsesområde

dette direktiv fastsættes foranstaltninger, 
der skal beskytte miljøet og menneskers 
sundhed ved at forebygge eller mindske de 
negative følger af affaldsproduktion og -
håndtering og ved at mindske de samlede 
følger af ressourceanvendelse og forbedre 
effektiviteten af anvendelsen af ressourcer.

Målet for dette direktiv er at beskytte 
miljøet og menneskers sundhed ved at 
forebygge eller mindske de negative følger 
af affaldsproduktion og -håndtering og ved 
at mindske de samlede følger af 
ressourceanvendelse og forbedre 
effektiviteten af anvendelsen af ressourcer.

Or. de

Begrundelse

En målbestemmelse blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 1). 
En egnet placering for målbestemmelsen er artikel 1 i den fælles holdning, som bør indeholde 



AM\711129DA.doc 31/69 PE402.733v01-00

DA

mål og formål for reguleringen og derfor bør formuleres i overensstemmelse hermed. 

Ændringsforslag 65
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 1 – stk. 1 a og 1 b (nye)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a. I dette øjemed skal følgende 
affaldshierarki tjene som generel regel for 
lovgivning og politikker om 
affaldsforebyggelse og -håndtering:
a) forebyggelse og reduktion

b) forberedelse med henblik på genbrug

c) genanvendelse

d) anden nyttiggørelse, f.eks. 
energiudnyttelse, og
e) bortskaffelse.

1b. Når medlemsstaterne anvender det i 
stk. 1a omhandlede affaldshierarki, 
træffer de foranstaltninger til at fremme 
de muligheder, der giver det bedste 
samlede miljøresultat. Det kan i den 
forbindelse være nødvendigt at lade 
særlige affaldsstrømme afvige fra 
hierarkiet, når det er begrundet af hensyn 
til livscyklusvurderinger vedrørende de 
samlede konsekvenser af produktion og 
håndtering af den type affald.
Medlemsstaterne sikrer en fuldstændig og 
gennemsigtig proces under overholdelse 
af de nationale planlægningsregler om 
høring og inddragelse af interessenter og 
borgere.
Medlemsstaterne tager hensyn til målet 
om bæredygtig udvikling og de generelle 
principper for beskyttelse af miljøet såsom 
forsigtighed, forebyggende 
foranstaltninger, genopretning af 
miljøskader ved kilden og forureneren 
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betaler-princippet. Medlemsstaterne tager 
også hensyn til teknisk anvendelighed og 
økonomisk levedygtighed, beskyttelse af 
ressourcer samt til de samlede 
konsekvenser for miljø, menneskers 
sundhed, økonomi og samfund, jf. denne 
artikel og artikel 10.

Or. en

(Jf. ændringsforslag 101 og 14 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Formålet med dette nye ændringsforslag er at flytte artikel 11 om affaldshierarkiet til en mere 
fremtrædende plads i direktivet. I Kommissionens forslag er affaldshierarkiet omhandlet i 
artikel 1. Teksten vedrørende affaldshierarkiet, herunder ændringsforslag 21 og 22, flyttes 
derfor tilbage til artikel 1, og artikel 11 bør således slettes. Hvis dette ændringsforslag 
vedtages, skal alle henvisninger i den fælles holdning til artikel 11 således ændres i 
overensstemmelse hermed. Ordlyden i sidste afsnit bør ændres, således at den afspejler 
bestemmelserne i traktaten.

Ændringsforslag 66
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) arealer (in situ), herunder ikke opgravet 
forurenet jord og bygninger, der er fast 
forbundet med arealet

udgår

Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 15, 134, 102, 123 og 126 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

EF-Domstolen har fastlagt, at ikke opgravet forurenet jord skal betragtes om affald. Det skal 
således ikke udelukkes helt fra dette direktivs anvendelsesområde, men kun udelukkes i det 
omfang det omfattes af fremtidig fællesskabslovning om jord. Forurenede arealer er et 
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alvorligt miljøproblem, der skal håndteres på behørig vis.

Ændringsforslag 67
Lambert van Nistelrooij og Jules Maaten

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) arealer (in situ), herunder ikke opgravet 
forurenet jord og bygninger, der er fast 
forbundet med arealet

b) arealer (in situ), herunder ikke opgravet 
forurenet jord og bygninger og andre faste 
strukturer, der er fast forbundet med 
arealet

Or. en

Begrundelse

Der er andre faste strukturer ud over bygninger, der er forbundet med arealet. Det er derfor 
nødvendigt at nævne disse udtrykkeligt.

Ændringsforslag 68
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) ikke-forurenet jord og andet naturligt 
forekommende materiale, der er opgravet i 
forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor 
det er sikkert, at materialet i sin naturlige 
tilstand vil blive anvendt til 
anlægsvirksomhed på det sted, hvor det er 
blevet opgravet

c) ikke-forurenet, opgravet jord og andet 
naturligt forekommende materiale, der er 
opgravet i forbindelse med 
anlægsvirksomhed, hvor det er sikkert, at 
materialet i sin naturlige tilstand vil blive 
anvendt til anlægsvirksomhed på det sted, 
hvor det er blevet opgravet, eller på et 
andet sted.

Or. de

Begrundelse

Europa-Parlamentet vedtog dette ændringsforslag under førstebehandlingen den 13. februar 
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2007. Når ikke-forurenede, opgravede materialer genanvendes på det samme sted, anses de af 
de offentlige forvaltninger i EU principielt ikke som affald. Når det samme materiale skal 
anvendes et andet sted, behandles det ofte som affald. Dette medfører betydelige 
administrationsomkostninger og udgifter, uden at der skabes en merværdi.

Ændringsforslag 69
Anne Ferreira og Marie-Arlette Carlotti

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) ikke-forurenet jord og andet naturligt 
forekommende materiale, der er opgravet i 
forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor 
det er sikkert, at materialet i sin naturlige 
tilstand vil blive anvendt til 
anlægsvirksomhed på det sted, hvor det er 
blevet opgravet

c) ikke-forurenet jord og andet naturligt 
forekommende materiale, der er opgravet i 
forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor 
det er sikkert, at materialet i sin naturlige 
tilstand vil blive anvendt til 
anlægsvirksomhed på det sted, hvor det er 
blevet opgravet, såfremt dette naturligt 
forekommende materiale ikke har 
egenskaber, der kan få en væsentlig 
indvirkning på recipientmiljøet

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at forhindre eventuelle ændringer af recipientmiljøet som følge af tilførsel af 
udefrakommende naturligt forekommende materiale, f.eks. hvis dette tilførte materiale har et 
naturligt højt indhold af et eller flere givne stoffer, der kan ændre den oprindelige naturlige 
balance.

Ændringsforslag 70
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(c) c) ikke-forurenet jord og andet 
naturligt forekommende materiale, der er 
opgravet i forbindelse med 
anlægsvirksomhed, hvor det er sikkert, at 

(c) ikke-forurenede opgravede materialer, 
der kan anvendes på samme sted eller på 
et andet sted
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materialet i sin naturlige tilstand vil blive 
anvendt til anlægsvirksomhed på det sted, 
hvor det er blevet opgravet

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra Europa-Parlamentets førstebehandling. Al ikke-forurenet 
opgravet materiale, og ikke blot materiale, der er opgravet i forbindelse med 
anlægsvirksomhed, skal udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde. Det er ikke 
nødvendigt at omfatte dette materiale af affaldslovgivningen.

Ændringsforslag 71
Avril Doyle

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) ikke-forurenet jord og andet naturligt 
forekommende materiale, der er opgravet i 
forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor 
det er sikkert, at materialet i sin naturlige 
tilstand vil blive anvendt til 
anlægsvirksomhed på det sted, hvor det er 
blevet opgravet

c) ikke-forurenet opgravet jord og andet 
naturligt forekommende materiale, hvor det 
er sikkert, at materialet i sin naturlige 
tilstand vil blive anvendt, hvor det er blevet 
opgravet eller et andet sted

Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 15, 134, 102, 123 og 126 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Når ikke-forurenet opgravet materiale genanvendes på samme sted, betragter EU's offentlige 
forvaltninger det generelt ikke som affald. Når det samme materiale skal anvendes andetsteds, 
hvis det flyttes fra stedet, betragtes det uvægerligt som affald. Dette indebærer væsentlige 
administrative omkostninger og store administrative byrder.
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Ændringsforslag 72
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 2 – sætning 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Følgende udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde, for så vidt det er 
omfattet af anden fællesskabslovgivning:

2. Følgende udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde, hvis det er omfattet af 
anden fællesskabslovgivning:

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at de EU-direktiver og -forordninger, der gælder for bestemte 
affaldstyper, som speciel affaldslovgivning går forud for nærværende direktiv.

Ændringsforslag 73
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(aa) arealer (in situ), herunder ikke 
opgravet forurenet jord og bygninger, der 
er fast forbundet med arealet

Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 15, 134, 102, 123 og 126 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

EF-Domstolen har fastlagt, at ikke opgravet forurenet jord skal betragtes om affald. Det skal 
således ikke udelukkes helt fra dette direktivs anvendelsesområde, men kun udelukkes i det 
omfang det omfattes af fremtidig fællesskabslovning om jord. Forurenede arealer er et 
alvorligt miljøproblem, der skal håndteres på behørig vis.
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Ændringsforslag 74
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b 

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) animalske biprodukter, herunder 
forarbejdede produkter, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1774/2002, undtagen 
dem, der er bestemt til forbrænding, 
deponering eller anvendelse i biogas- eller 
komposteringsanlæg

b) animalske biprodukter, herunder 
forarbejdede produkter, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1774/2002;

Or. de

Begrundelse

Med slettelsen undgås, at der opstår retsusikkerhed. Forordningen (EF) nr. 1774/2002 går 
som lex specialis forud for et rammedirektiv. Tilsvarende bør det igen præciseres, at 
undtagelsen af det foreliggende rammedirektiv vedrører forordningens hele 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 75
Eija-Riitta Korhola

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) animalske biprodukter, herunder 
forarbejdede produkter, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1774/2002, undtagen 
dem, der er bestemt til forbrænding, 
deponering eller anvendelse i biogas- eller 
komposteringsanlæg

b) gødning, ubrugte fødevarer og 
animalske biprodukter, herunder 
forarbejdede produkter, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1774/2002, der også 
anvendes i kombineret biogas- og 
gødningsproduktion, undtagen de 
biprodukter, der er bestemt til forbrænding 
eller deponering

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre rammedirektivet om affalds 
overensstemmelse med den nye pakke om klimaændringer og vedvarende energi. For at 
opfylde målene for beskyttelse af vandkvaliteten er der ligeledes brug for nye muligheder for 
behandling af gødning og animalske biprodukter, herunder ubrugte forarbejdede fødevarer. 
En mulighed er at anvende gødning, biprodukter og ubrugte fødevarer til 
biogas(energi)produktion kombineret med gødningsproduktion.

Ændringsforslag 76
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

d) affald fra prospektering, udvinding, 
behandling og oplagring af mineralske 
ressourcer samt fra stenbrudsdrift, der er 
omfattet af direktiv 2006/21/EF.

d) affald fra prospektering, udvinding, 
behandling og oplagring af mineralske 
råstoffer samt fra stenbrudsdrift, der er 
omfattet af direktiv 2006/21/EF.

Or. de

Begrundelse

Art.2. stk. 2 d) bør tilpasses terminologien og definitionerne i art.2, stk..1 i direktivet 
2006/21/EF.

Ændringsforslag 77
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4) "bioaffald": bionedbrydeligt have- og 
parkaffald, mad- og køkkenaffald fra 
husholdninger, restauranter, 
cateringfirmaer og detailforretninger samt 
lignende affald fra 
fødevareforarbejdningsvirksomheder

4) "bioaffald": bionedbrydeligt have- og 
parkaffald, mad- og køkkenaffald fra 
husholdninger, restauranter, 
cateringfirmaer og detailforretninger samt 
lignende affald fra forarbejdningen af 
land- og skovbrugsprodukter
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Or. de

Begrundelse

I den nye definition af ”bioaffald” i den fælles holdning til affaldsrammedirektivet er nogle 
former for affald, som er velegnede til kompostering, f.eks. tobakstrevler eller affald fra 
foderproduktionen, og som i forhold til det ved førstebehandlingen vedtagne ændringsforslag 
30 ville være medtaget, ikke medtaget. Det er derfor nødvendigt at udvide definitionen.

Ændringsforslag 78
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4) "bioaffald": bionedbrydeligt have- og 
parkaffald, mad- og køkkenaffald fra 
husholdninger, restauranter, 
cateringfirmaer og detailforretninger 
samt lignende affald fra 
fødevareforarbejdningsvirksomheder

4) "bioaffald": affald af animalsk eller 
vegetabilsk oprindelse til nyttiggørelse, 
der kan nedbrydes af mikroorganismer, 
levende væsner i jorden eller enzymer; 
jordmateriale uden væsentlige andele af 
bioaffald og planterester fra 
landbrugsproduktion, der er omfattet af 
artikel 2, stk. 1, litra f), er ikke bioaffald

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 30 fra Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag 79
Eija-Riitta Korhola

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 10 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

10a) "særskilt indsamling": indsamling, 
hvor en affaldsstrøm holdes adskilt alt 
efter affaldets type og art og indsamles og 
transporteres særskilt
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Or. en

Begrundelse

Særskilt indsamling vil få stadig større betydning for udviklingen af genanvendelsessamfundet 
og for skabelsen af førende markeder for genanvendelse (Europa-Parlamentets 
førstebehandling, ændringsforslag 104, støttet af Kommissionen).

Ændringsforslag 80
Cristiana Muscardini

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 10 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

10a) "særskilt indsamling": indsamling, 
hvor en affaldsstrøm holdes adskilt alt 
efter affaldets type og art og indsamles og 
transporteres særskilt

Or. en

Begrundelse

Særskilt indsamling vil få stadig større betydning for udviklingen af genanvendelsessamfundet 
og for skabelsen af førende markeder for genanvendelse. Ændringsforslag 104 fra 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag 81
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 11, litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(c) indholdet af skadelige stoffer i 
materialer og produkter

(c) indholdet af farlige stoffer i materialer 
og produkter

Or. en
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Begrundelse

Termen "farlige" er bedre end termen "skadelige", da det er et generisk udtryk, der anvendes 
i EU-lovgivningen om farlige stoffer og præparater. 

Ændringsforslag 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 13 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

13a) "Behandling før nyttiggørelse eller 
bortskaffelse" betegner operationer før en 
endelig nyttiggørelse eller bortskaffelse af 
affald, som f.eks. sortering, findeling, 
komprimering, pelletering, tørring, 
ophugning, konditionering, blanding eller 
separation; i henhold til artikel 251 i 
traktaten fremlægger Kommissionen 
inden den....et forslag til en retsakt om 
vedtagelse af 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på fastlæggelse af kriterier for 
miljøbeskyttelse og virkning, på grundlag 
af hvilke behandlingen i realiteten kan 
anses som nyttiggørelsesproces.

Or. de

Baseret på artikel 3, litra i) til førstebehandling

Begrundelse

I affaldsøkonomisk praksis tilføres den helt overvejende del af affaldet ikke direkte til endelig 
nyttiggørelse eller bortskaffelse. Affaldet bliver derimod normalt først behandlet i 
selvstændige anlæg. På grund af denne store praktiske betydning er det nødvendigt med en 
selvstændig definition af „behandling før nyttiggørelse eller bortskaffelse“, som hidtil kun har 
været nævnt i artikel 3, litra i. Det må i den forbindelse anses for sagligt korrekt at fastlægge 
kriterier vedrørende miljøbeskyttelse og virkning for behandlingen i de lovgivningsmæssige 
initiativer i henhold til artikel 251 i traktaten.
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Ændringsforslag 83
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt.

(14) "nyttiggørelse": en 
affaldsbehandlingsoperation, der opfylder 
følgende kriterier:

a) affaldet erstatter andre ressourcer, som 
ville være blevet brugt til samme formål, 
eller forberedes til sådan brug
b) affaldet tjener et reelt formål som 
substitutionsmateriale
c) operationen opfylder ethvert 
effektivitetskriterium opstillet i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 1
d) de samlede negative miljøvirkninger 
formindskes ved at anvende affald som 
erstatning for andre ressourcer
e) det sikres, at produkterne opfylder den 
gældende sikkerhedslovgivning og de 
gældende standarder i EU
f) operationen prioriterer beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet højt og 
reducerer dannelse, overførelse og 
spredning af farlige stoffer i processen til 
et minimum

Bilag II indeholder en ikke-udtømmende
liste over nyttiggørelsesoperationer

Bilag II indeholder en harmoniseret liste 
over nyttiggørelsesoperationer, der kan 
revideres

Or. en

(Første del er en genindsættelse af ændringsforslag 127 fra førstebehandlingen. Sidste afsnit 
er et nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c))
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Begrundelse

Ressourcesubstitution bør udelukkende ses ud fra det enkelte anlægs perspektiv og ikke i et 
bredere samfundsperspektiv, da der ellers er risiko for, at det bliver for bredt til at give 
mening.

Bilag II skal betragtes som en harmoniseret liste, der naturligvis kan revideres. I modsat fald 
kunne medlemsstaterne anvende forskellige fortolkninger og således underminere nationale 
affaldshåndteringsplaner gennem grænseoverskridende overførsler af affald.

Ændringsforslag 84
Johannes Blokland

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt.

(14) "nyttiggørelse": en 
affaldsbehandlingsoperation, der opfylder 
følgende kriterier:

1) affaldet erstatter andre ressourcer, som 
ville være blevet brugt i anlægget til 
samme formål, eller forberedes til sådan 
brug
2) affaldet tjener et reelt formål som 
substitutionsmateriale
3) operationen opfylder ethvert 
effektivitetskriterium opstillet i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 1
4) de samlede negative miljøvirkninger 
formindskes ved at anvende affald som 
erstatning for andre ressourcer
5) det sikres, at produkterne opfylder den 
gældende sikkerhedslovgivning og de 
gældende standarder i EU
6) operationen prioriterer beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet højt og 
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reducerer dannelse, overførelse og 
spredning af farlige stoffer i processen til 
et minimum

Bilag II indeholder en ikke-udtømmende
liste over nyttiggørelsesoperationer

Bilag II indeholder en udtømmende liste 
over nyttiggørelsesoperationer. En 
forberedende operation bør således kun 
godkendes som nyttiggørelse, hvis 
formålet er at forarbejde affaldet med 
henblik på efterfølgende nyttiggørelse 
eller genanvendelse under hensyntagen til 
artikel 16, og det ligger samtidig fast fra 
starten, at al eller hovedparten af det 
forarbejdede affald altid skal anvendes til 
nyttiggørelse eller genanvendelse

Or. en

Begrundelse

Omformulering af ordførerens ændringsforslag 8. Ordene "eller i samfundet generelt" slettes,
da dette ikke kan dokumenteres i praksis. Med hensyn til bilag II bør denne liste betragtes om 
udtømmende, og der skal være sikkerhed for, at formålet med alle forberedende operationer 
(anført i bilag II) er nyttiggørelse.

Ændringsforslag 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt. Bilag II indeholder en ikke-
udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt. Bilag II indeholder en ikke-
udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer. Behandling skal
kun anerkendes som nyttiggørelse, når 
den er bestemt til at behandle affaldet i 
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overensstemmelse med artikel 16 til 
efterfølgende nyttiggørelse eller 
genanvendelse og det på forhånd er 
sikkert, at det behandlede affald altid 
tilføres helt eller delvist til nyttiggørelse 
eller genanvendelse;

Or. de

Begrundelse

I affaldsøkonomisk praksis tilføres den helt overvejende del af affaldet ikke direkte til endelig 
nyttiggørelse eller bortskaffelse. Affaldet bliver derimod normalt først behandlet i 
selvstændige anlæg. Derefter bliver det behandlede affald - alt efter den aktuelle prissituation 
på affaldsmarkedet - enten nyttiggjort eller bortskaffet. Et eksempel herpå er behandling af 
affald med henblik på nyttiggørelse på fordelagtige betingelser i cementfabrikker eller 
affaldsforbrændingsanlæg med tilsvarende energieffektivitet eller på bortskaffelse til lavere 
forbrændingspriser i affaldsforbrændingsanlæg uden tilstrækkelig energiudnyttelse.

Ændringsforslag 86
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt. Bilag II indeholder en ikke-
udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt. Bilag II indeholder en fælles liste 
over nyttiggørelsesoperationen, der 
revideres regelmæssigt i takt med den 
videnskabelige og tekniske udvikling

Or. fr

Begrundelse

Ordlyden i Rådets fælles holdning er ikke acceptabel, da der er risiko for, at de enkelte 
medlemsstater på forskellig vis klassificerer operationer, der ikke er 
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nyttiggørelsesoperationer, som sådanne, hvis det anføres, at listen i bilag II ikke er 
udtømmende. Hvis der således udvikles nye nyttiggørelsesoperationer, vil det være 
nødvendigt at ændre og tilpasse bilag II til den videnskabelige og tekniske udvikling. 

Ændringsforslag 87
Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt. Bilag II indeholder en ikke-
udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion. Bilag II indeholder en ikke-
udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen, hvor det præcise 
formål med nyttiggørelse som affaldshåndtering fastsættes klart. Det er vigtigt at udtrykke sig 
mindre generelt omkring, hvor erstatningen finder sted og opfylder et nyttigt formål. 

Ændringsforslag 88
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedformål er, at affald opfylder et 
nyttigt formål med reduktion af de 
samlede negative indvirkninger på miljøet 
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blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt. Bilag II indeholder en ikke-
udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer

og hensyntagen til menneskets sundhed
ved at erstatte anvendelsen af andre 
materialer, der ellers ville være blevet 
anvendt til at opfylde en bestemt funktion, 
eller som er forberedt med henblik på at 
opfylde den bestemte funktion i anlægget 
eller i samfundet generelt. Bilag II 
indeholder en ikke-udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer

Or. de

Ændringsforslaget er baseret på ændringsforslagene 6 og 127 fra førstebehandlingen

Begrundelse

I henhold til den definition af nyttiggørelse, som teksten nu indeholder, ville anvendelsen af 
husholdningsaffald til opfyldning af gruber i områder uden vandgennemtrængning af jorden 
(således at der ikke er fare for grundvandet) være nyttiggørelse. Dette er ikke i 
overensstemmelse med en bæredygtig nyttiggørelse, da affaldsproblemet læsses over på de 
kommende generationer. 

Med hensyn til affaldshierarkiet, som - på grundlag af miljørelevante overvejelser - placerer 
nyttiggørelse af affald højere end bortskaffelse, er en udvidelse nødvendig. 

Begrebet „hovedformål“ er i øvrigt i overensstemmelse med Domstolens judikatur.

Ændringsforslag 89
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 14 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Herved skal der tages hensyn til en 
bæredygtig anvendelse af materialerne 
under særlig hensyntagen til 
indvirkningerne på til miljø og sundhed

Or. de

Begrundelse

I forhold til Kommissionens forslag indeholder den fælles holdning en definition af 
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„nyttiggørelse“. I henhold til denne definition kan anvendelsen af husholdningsaffald til 
opfyldning af gruber i områder uden vandgennemtrængning af jorden (således at der ikke er 
fare for grundvandet) være nyttiggørelse. Der er ganske vist ikke nogen direkte risiko for 
miljøet eller sundheden ved anvendelse af affaldet fra denne affaldshåndtering, men den er 
ikke i overensstemmelse med en bæredygtig nyttiggørelse. Affaldsproblemet læsses over på de 
kommende generationer, som så skal sørge for bortskaffelse efter opgravningen.

Ændringsforslag 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans og Johannes 
Blokland

Rådets fælles holdning
Artikel 3, stk. 16

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

16) "genanvendelse": enhver 
nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

16) "genanvendelse": oparbejdning af 
materialer eller stoffer i affald ved en 
produktionsproces, hvorved de bliver til 
eller inkorporeres i nye produkter, 
materialer eller stoffer til det oprindelige 
formål eller til andre formål. Heri indgår 
oparbejdning af organisk materiale, men 
ikke bl.a. energiudnyttelse, omdannelse til 
anvendelse som brændsel, processer, der 
involverer forbrænding eller anvendelse 
som energikilde, herunder kemisk energi, 
eller opfyldningsoperationer

Or. en

Begrundelse

oiu

Ændringsforslag 91
Richard Seeber

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 16

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

16) "genanvendelse": enhver 16) "genanvendelse": enhver 
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nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår ikke 
energiudnyttelse

Or. de

Begrundelse

Den i den fælles holdning foreslåede definition af genanvendelse er ikke anvendelig i praksis. 
Der foreslås her en entydig regulering med hensyn til energiudnyttelsen.

Ændringsforslag 92
Françoise Grossetête

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 16

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

16) "genanvendelse": enhver 
nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

16) "genanvendelse": oparbejdning af 
materialer eller stoffer ved en 
produktionsproces, hvorved de 
inkorporeres i nye produkter. Heri indgår 
oparbejdning af organisk materiale, men 
ikke bl.a. energiudnyttelse, omdannelse til 
anvendelse som brændsel, processer, der 
involverer forbrænding eller anvendelse 
som energikilde, herunder kemisk energi, 
og oparbejdning til materialer, der skal 
anvendes til opfyldningsoperationer

Or. en

Begrundelse

Betydningen af genanvendelse i dette direktiv er "at lade passere gennem en ny cyklus" eller 
med andre ord omforarbejdning af materialer eller stoffer. Det var præcis Parlamentets 
fortolkning under førstebehandlingen. Denne definition er nødvendig (1) for at sondre 
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behørigt mellem nyttiggørelses- og genanvendelsesoperationer, der som oftest er af forskellig 
art og har forskellige formål, og (2) at sikre, at genanvendelsesmålene ikke bliver 
meningsløse.

Ændringsforslag 93
Eija-Riitta Korhola

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 16

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

16) "genanvendelse": enhver 
nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til
produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

16) "genanvendelse": oparbejdning af 
materialer eller stoffer i affald ved en 
produktionsproces, hvorved de bliver til 
eller inkorporeres i nye produkter, 
materialer eller stoffer til det oprindelige 
formål eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere definitionen, således er der i højere grad 
tages hensyn til den trinvise oparbejdning i en industrikæde til nye genanvendte produkter. 
(Europa-Parlamentets førstebehandling, ændringsforslag 21, støttet af Kommissionen).

Ændringsforslag 94
Cristiana Muscardini

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 16

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

16) "genanvendelse": enhver 
nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad 

16) "genanvendelse": oparbejdning af 
materialer eller stoffer i affald ved en 
produktionsproces, hvorved de bliver til 
eller inkorporeres i nye produkter, 
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enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

materialer eller stoffer til det oprindelige 
formål eller til andre formå Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere definitionen, således er der i højere grad 
tages hensyn til den trinvise omforarbejdning i en industrikæde til nye genanvendte produkter. 

Ændringsforslag 21 fra Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag 95
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 16

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

16) "genanvendelse": enhver 
nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

16) "genanvendelse": enhver 
nyttiggørelsesoperation i henhold til nr. 
14, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål 
eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, 
men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller til 
opfyldningsoperationer

Or. de

Begrundelse

Definitionen bør indeholde en henvisning til nyttiggørelsesdefinitionen for at præcisere, at 
genanvendelse er et delområde af nyttiggørelse.
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Ændringsforslag 96
Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 16 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

16a) "genanvendt" eller 
"genanvendelsesgrad": bestemmes under 
anvendelse af den mængde materiale-
output fra en genanvendelsesproces, der 
anvendes som materiale i nye produkter, 
materialer eller stoffer 

Or. en

Begrundelse

Definitionen af genanvendelse løser ikke input/output-debatten, når der fastlægges 
genanvendelsesmål eller rapporteres om den genanvendte mængde affald. Det er nødvendigt 
at tilføje en definition med henblik på at klarlægge, at det er udbyttet af 
genanvendelsesprocessen, der skal måles og anvendes for reelt at måle 
genanvendelsesgraden.

Ændringsforslag 97
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 18

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

18) "bortskaffelse": enhver operation, der 
ikke er nyttiggørelse, også hvis 
operationen som sekundær konsekvens 
fører til genvinding af stoffer eller til 
energiudnyttelse. Bilag I indeholder en 
ikke-udtømmende liste over 
bortskaffelsesoperationer

18) "bortskaffelse": enhver operation, der 
ikke er nyttiggørelse. Bilag I indeholder en 
ikke-udtømmende liste over 
bortskaffelsesoperationer. Alle 
bortskaffelsesoperationer skal prioritere 
menneskers sundhed og miljøet højt

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at skelne klart mellem nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Ordlyden 
"sekundær konsekvens" skaber forvirring med hensyn til genvinding af stoffer og energi fra 
affald i særlige industrianlæg.

Ændringsforslag 98
Anne Laperrouze

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 19 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19a) "energigenvinding": anvendelse af 
brændbart affald som brændsel med 
henblik på at generere energi ved hjælp af 
direkte forbrænding med eller uden andet 
affald eller brændsel, men med 
genvinding af varmen. Forbrænding af 
affald, hvor der under processen tilføres 
mere energi, end der modtages, behandles
ikke som energigenvinding

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 26 fra Europa-Parlamentets førstebehandling.

En korrekt gennemførelse af direktivet kræver, at der indføjes en præcis definition af 
"energigenvinding" i artikel 3. Ifølge den foreslåede definition er energigenvinding enhver 
operation, hvor brændbart affald anvendes som brændsel med henblik på at generere energi. 
For at sondre mellem nyttiggørelse og bortskaffelse angives det i forslaget, at processen kun 
kan klassificeres som energigenvinding, hvis processens effektivitet viser, at der genereres 
energi fra affald.
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Ændringsforslag 99
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 3 – stk. 19 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19a) "den bedste tilgængelige teknik i 
affaldsforvaltningen": det mest effektive 
og avancerede trin i udviklingen af 
aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks praktiske egnethed 
med henblik på at forebygge farer for 
menneskers sundhed og ødelæggelser af 
miljøet ved forvaltning af affald; artikel 2, 
nr. 11, og bilag IV i direktiv 96/61/EF 
finder tilsvarende anvendelse 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 100
Péter Olajos

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – nr. 19 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19a) ”forbehandling”: enhver operation, 
der kan foretages med henblik på 
miljømæssigt forsvarlig transport, 
oplagring, nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, og hvis resultat er affald, 
som kræver yderligere behandling. 

Or. hu

Begrundelse

Det er foruroligende, at forslaget ikke også omfatter begrebet forbehandling. Forskellige 
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lovbestemmelser tillader til forarbejdning af affald ikke visse andre operationer, uden at der 
foregår en forbehandling, selv om sådanne operationer for det meste foregår som en 
uafhængig aktivitet, der udføres af markedets operatører. Alligevel er der tale om begrebet 
forbehandling flere steder i direktivet.

Ændringsforslag 101
Péter Olajos

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – nr. 19 b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19b) ”behandlingskoordinerende 
virksomhed”: enhver selvstændig 
virksomhed, der er etableret til forvaltning 
af producenters og distributørers opgaver 
med hensyn til returtagning og 
nyttiggørelse, og som mod betaling 
overtager producenters og distributørers 
pligter på basis af kontraktbestemmelser;
virksomheden organiserer og koordinerer 
returtagning og nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af det affald, den har 
ansvaret for.

Or. hu

Begrundelse

Mange virksomheder, der koordinerer affaldsbehandling, arbejder i forskellige medlemsstater 
og sørger for opfyldelse af de forpligtelser med hensyn til returtagning og nyttiggørelse af 
affald, der påhviler producenter (parter med forpligtelser). I det daglige arbejde udfører de 
vigtige opgaver inden for affaldsbehandling, idet de ikke blot organiserer returtagning og 
nyttiggørelse af produkter, der er blevet til affald, men også ved en aktiv indsats opdrager 
offentligheden og udsender miljøoplysninger, i mange tilfælde i samarbejde med det 
ministerium, der står for miljøbeskyttelse. Vi finder det hensigtsmæssigt, at deres juridiske 
status afklares, ved at denne definition vedtages. 
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Ændringsforslag 102
Péter Olajos

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – nr. 19 c (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

19c) ”sekundært råmateriale”: affald, der 
er blevet nyttiggjort og opfylder de 
fastsatte kriterier for den pågældende type 
materiale.

Or. hu

Begrundelse

I artikel 5 gøres det ikke klart, hvilke karakteristika materialer har, der ikke længere er affald. 
I praksis omtales affald, der er blevet nyttiggjort, som sekundære råmaterialer. 

Ændringsforslag103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko og Johannes Blokland

Rådets fælles holdning
Artikel 3 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 3a
1. Følgende affaldshierarki skal tjene som 
generel regel for lovgivning og politikker
om affaldsforebyggelse og -håndtering:
a) forebyggelse og reduktion
b) forberedelse med henblik på genbrug
c) genanvendelse
d) anden nyttiggørelse, f.eks. 
energiudnyttelse, og
e) bortskaffelse.
2. Når medlemsstaterne anvender det i 
stk. 1 omhandlede affaldshierarki, træffer 
de foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
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affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og 
håndtering af den type affald.
Medlemsstaterne sikrer en fuldstændig og 
gennemsigtig proces under overholdelse 
af de nationale planlægningsregler om 
høring og inddragelse af interessenter og 
borgere.
Medlemsstaterne tager hensyn til de 
generelle principper for beskyttelse af 
miljøet såsom forsigtighed, 
bæredygtighed, teknisk anvendelighed, 
økonomisk levedygtighed og beskyttelse af 
ressourcer samt til de samlede 
konsekvenser for miljø, menneskers 
sundhed, økonomi og samfund, jf. artikel 
1 og 10.

Or. en

(Tidligere artikel 11)

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder ændringsforslag 21 og 22 i udkastet til indstilling. 
Formålet med dette nye ændringsforslag er at flytte artikel 11 om affaldshierarkiet til en mere 
fremtrædende plads i direktivet. I Kommissionens forslag er affaldshierarkiet anført i artikel 
1. Teksten vedrørende affaldshierarkiet, herunder ændringsforslag 21 og 22, flyttes derfor til 
denne nye artikel 3a, og artikel 11 bør således slettes. 

Ændringsforslag 104
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Et stof eller en genstand, der er resultatet 
af en produktionsproces, som ikke primært 
sigter mod fremstilling af dette stof eller 
denne genstand, kan kun anses for ikke at 

udgår
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være affald i henhold til artikel 3, nr. 1), 
men et biprodukt, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:
a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden 
videreanvendes
b) stoffet eller genstanden kan anvendes 
direkte uden anden yderligere 
forarbejdning, end hvad der er normal 
industriel praksis
c) stoffet eller genstanden fremstilles som 
en integrerende del af en 
produktionsproces, og

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse og ikke vil få generelle 
negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed.
2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 kan 
der vedtages foranstaltninger, der er 
afgørende for, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

Or. fr

(Dette spørgsmål bør afklares på grundlag af Kommissionens retningslinjer offentliggjort den 
21. februar 2007 for at undgå potentielle retssager.)

Begrundelse

Definitionen i Rådets fælles holdning kan skabe mere forvirring og føre til en utilsigtet 
reklassificering af affald som biprodukter. Begrebet biprodukt er således en væsentlig kilde til 
juridiske tvister og en trussel mod beskyttelsen af miljøet og sundheden og målene om et højt 
beskyttelsesniveau på disse to områder. Der bør således ikke tilføjes en ny kategori mellem 
produkter og affald.
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Ændringsforslag 105
Johannes Blokland

Rådets fælles holdning
Artikel 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Et stof eller en genstand, der er resultatet 
af en produktionsproces, som ikke primært 
sigter mod fremstilling af dette stof eller 
denne genstand, kan kun anses for ikke at 
være affald i henhold til artikel 3, nr. 1), 
men et biprodukt, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:

1. Et stof eller en genstand, der er resultatet 
af en produktionsproces, som ikke primært 
sigter mod fremstilling af dette stof eller 
denne genstand, kan kun anses for ikke at 
være affald i henhold til artikel 3, nr. 1), 
men et biprodukt, hvis betingelser i bilag -
1a er opfyldt:

a) det er sikkert, at stoffet eller 
genstanden videreanvendes
b) stoffet eller genstanden kan anvendes 
direkte uden anden yderligere 
forarbejdning, end hvad der er normal 
industriel praksis
c) stoffet eller genstanden fremstilles som 
en integrerende del af en 
produktionsproces, og
d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse og ikke vil få generelle 
negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed.
2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 
kan der vedtages foranstaltninger, der er 
afgørende for, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

2. Bilag -Ia kan revideres med henblik på 
at fastlægge, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). I 
tilfælde, hvor der stadig hersker tvivl, kan 
der træffes yderligere foranstaltninger for 
at gøre det klart, om et stof er et biprodukt 
eller affald. Disse foranstaltninger, 
herunder miljø- og kvalitetskriterier, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
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36, stk. 2.

3. Et biprodukt inden for rammerne af 
dette direktiv er ikke affald og kan derfor 
betragtes som et produkt.

Or. en

(I henhold til forretningsordenens artikel 62, stk. 1, litra d), kan Kommissionens meddelelse 
(KOM(2007)0059 af 21. februar 2007) betragtes som et nyt forhold, der er opstået siden 

førstebehandlingen (den 13. februar 2007.)

Begrundelse

Beslutningstræet i bilag II i denne meddelelse er et meget fint redskab til at afgøre, om et 
materiale er et biprodukt eller affald. Det bør også være klart, at der kun er to kategorier i 
EU's affaldslovgivning, nemlig affalds- eller ikkeaffaldsprodukter. Det bør derfor gøres meget 
klart, at et biprodukt ikke er affald, men et produkt, for at undgå mulige overlapninger eller 
huller mellem affaldslovgivningen og REACH.

Ændringsforslag 106
Anne Laperrouze

Rådets fælles holdning
Artikel 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Et stof eller en genstand, der er 
resultatet af en produktionsproces, som 
ikke primært sigter mod fremstilling af 
dette stof eller denne genstand, kan kun 
anses for ikke at være affald i henhold til 
artikel 3, nr. 1), men et biprodukt, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) det er sikkert, at stoffet eller 
genstanden videreanvendes
b) stoffet eller genstanden kan anvendes 
direkte uden anden yderligere 
forarbejdning, end hvad der er normal 
industriel praksis
c) stoffet eller genstanden fremstilles som 
en integrerende del af en 
produktionsproces, og
d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
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stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse og ikke vil få generelle 
negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed.
2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 
kan der vedtages foranstaltninger, der er 
afgørende for, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

Or. en

(Kommissionen offentliggjorde sin fortolkningsmeddelelse om affald og biprodukter efter 
Europa-Parlamentets førstebehandling. Dette kan betragtes som et nyt forhold.)

Begrundelse

Med sin nuværende ordlyd kan artikel 4 om biprodukter anvendes til at omgå såvel 
rammedirektivet om affald som REACH-direktivet. Denne artikel kan medføre øget retlig 
usikkerhed.

Ændringsforslag 107
Marcello Vernola

Rådets fælles holdning 
Artikel 4 – stk. 1 - indledning

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Et stof eller en genstand, der er resultatet 
af en produktionsproces, som ikke primært 
sigter mod fremstilling af dette stof eller 
denne genstand, kan kun anses for ikke at 
være affald i henhold til artikel 3, nr. 1), 
men et biprodukt, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:

1. Et stof eller en genstand, der er resultatet 
af en produktionsproces, som ikke primært 
sigter mod fremstilling af dette stof eller 
denne genstand, kan kun anses for ikke at 
være affald i henhold til artikel 3, nr. 1), 
men et biprodukt, hvis udelukkende 
følgende betingelser er opfyldt:
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Or. it

Begrundelse

Det skal undgås, at medlemsstaterne kræver yderligere betingelser opfyldt, som kunne gøre 
det vanskeligere at gennemføre direktivet. 

Ændringsforslag 108
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 1 - litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden 
videreanvendes

a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden 
videreanvendes og at der er et marked 
herfor,

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med et produkt er det en selvfølgelighed, at der findes et marked for det. Dette 
skal derfor også være en forudsætning for et biprodukt.

Ændringsforslag 109
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 1 - litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) stoffet eller genstanden kan anvendes 
direkte uden anden yderligere 
forarbejdning, end hvad der er normal 
industriel praksis

b) stoffet eller genstanden kan anvendes 
direkte uden anden yderligere 
forarbejdning, end hvad der er normal 
industriel praksis, i hvilken forbindelse der 
skal tages hensyn til affaldsspecifikke 
skadelige stoffer,

Or. de
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(Den fælles holdning indeholder en ny artikel om biprodukter)

Begrundelse

Stoffer, som er resultatet af en produktionsproces og som ikke er hovedformålet med denne 
proces, kan indeholde skadelige stoffer. Indeholder stoffet affaldsspecifikke skadelige stoffer, 
som i forhold hertil ikke findes i andre produkter, som anvendes til det samme formål, peger 
dette mod, at der er en hensigt om at skille sig af med stoffet. Dette skal præciseres i teksten i 
artikel 4.

Ændringsforslag 110
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 1 - litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) stoffet eller genstanden fremstilles som 
en integrerende del af en 
produktionsproces, og

c) stoffet eller genstanden fremstilles
kvalitetssikret i en defineret 
sammensætning eller specifikation som en 
integrerende del af en produktionsproces, 
og

Or. de

Begrundelse

Forudsætningen for et produkts beståen er en ensartet kvalitet. Dette skal derfor også være 
forudsætning for et biprodukt.

Ændringsforslag 111
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 1 - litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse og ikke vil få generelle 

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse og ikke vil få generelle 
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negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed.

negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed. Det skal sikres, at 
affaldsspecifikke skadelige stoffer ikke 
kommer ind i stofkredsløbet i en sådan 
grad, at der derved opstår en sundheds-
eller miljørisiko.

Or. de

(Den fælles holdning indeholder en ny artikel om biprodukter)

Begrundelse

Stoffer, som er resultatet af en produktionsproces og som ikke er hovedformålet med denne 
proces, kan indeholde skadelige stoffer. Indeholder stoffet affaldsspecifikke skadelige stoffer, 
som i forhold hertil ikke findes i andre produkter, som anvendes til det samme formål, peger 
dette mod, at der er en hensigt om at skille sig af med stoffet. Dette skal præciseres i teksten i 
artikel 4.

Ændringsforslag 112
Marcello Vernola

Rådets fælles holdning 
Artikel 4 - stk. 1 - litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse og ikke vil få generelle 
negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed.

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse.

Or. it

Begrundelse

I sidste del af den fælles holdnings tekst må det siges at være overflødigt at fastsætte, at de 
lovbestemte krav om beskyttelse af miljøet og sundheden skal opfyldes. 
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Ændringsforslag 113
Mojca Drčar Murko

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 1 - litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
stoffet eller genstanden lever op til alle 
relevante krav til produkt, miljø og 
sundhedsbeskyttelse for den pågældende 
anvendelse og ikke vil få generelle 
negative indvirkninger på miljøet eller 
menneskers sundhed.

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at 
biproduktet ikke må være noget, som 
fabrikanten er forpligtet til at skille sig af 
med, eller hvis påtænkte anvendelse er 
forbudt efter EF-retten eller national ret 

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 er ny. I den fælles holdning opstilles der i litra a), b) og c) tre kumulative kriterier, 
jf. EF-Domstolens nylige retspraksis. Ud over disse kriterier har Domstolen tilføjet, at den 
anvendelse, som et biprodukt er bestemt til, også skal være lovlig. Ordlyden i litra d) i den 
fælles holdning er ikke tilstrækkelig præcis. Den bør erstattes af ordlyden i Kommissionens 
fortolkningsmeddelelse om affald og biprodukter af 21. februar 2007.

Ændringsforslag 114
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 kan 
der vedtages foranstaltninger, der er 
afgørende for, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 
fremsætter Kommissionen et lovforslag 
om fastlæggelse af de miljø- og 
kvalitetskriterier, der skal opfyldes, for at 
specifikke stoffer eller genstande kan anses 
som biprodukter og ikke som affald, jf. 
artikel 3, nr. 1. I mangel af sådanne 
kriterier på fællesskabsplan eller af 
gældende retspraksis betragtes de 
pågældende stoffer, materialer eller 
genstande fortsat som affald.
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Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 107 og 121 og af ændringsforslag 7 fra 
førstebehandlingen)

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at den nye definition af biprodukter ikke skaber smuthuller, således at 
affald kan undslippe bestemmelserne i dette direktiv. Derfor bør der fastlægges miljø- og 
kvalitetskriterier, der skal opfyldes inden en reklassificering. Da sådanne kriterier vil være 
væsentlige elementer, bør de vedtages efter den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 115
Mojca Drčar Murko

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 kan 
der vedtages foranstaltninger, der er 
afgørende for, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 og 
under særlig hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet og miljø- og 
sundhedsmæssige aspekter såvel som de i 
retspraksis fastsatte betingelser kan 
Kommissionen vedtage foranstaltninger 
med henblik på at fastslå, om specifikke 
stoffer eller genstande kan anses som 
biprodukter og ikke som affald. Disse 
foranstaltninger vedtages gennem et 
lovforslag eller efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 36, stk. 2, alt efter 
hvad der er relevant.

I mangel af sådanne foranstaltninger på 
EU-plan eller af gældende specifik 
europæisk retspraksis bør de pågældende 
materialer eller stoffer fortsat betragtes 
som affald.

Or. en

Begrundelse

En lang række forskellige industrielle processer er omfattet af artikel 4, der udgør en ny retlig 
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kategori. For at fastholde en høj retssikkerhed skal definitionen af biprodukter fortolkes 
strengt. Det er nødvendigt at understrege, at såfremt der ikke træffes foranstaltninger på EU-
plan, vil de pågældende materialer eller stoffer fortsat blive betragtet som affald.

Ændringsforslag 116
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Grænseoverskridende overførsler til 
tredjelande er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, der råder bod på en forglemmelse under førstebehandlingen og sikrer 
overensstemmelsen med internationale forpligtelser.)

Begrundelse

Begrebet biprodukter er et ukendt begreb i international affaldslovgivning som f.eks. 
Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og 
bortskaffelsen heraf. For at sikre fuld overensstemmelse med internationale forpligtelser skal 
biprodukter fortsat betragtes som affald i forbindelse med grænseoverskridende overførsler.

Ændringsforslag 117
Françoise Grossetête

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Visse særlige former for affald ophører 
med at være affald, jf. artikel 3, nr. 1), når 
det har gennemgået en 
nyttiggørelsesoperation og opfylder de 
særlige kriterier, der udarbejdes i henhold 
til følgende betingelser:

1. Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at afgøre, om en given 
affaldstype undtagelsesvis er ophørt med 
at være affald, når det har gennemgået en 
nyttiggørelsesoperation til 
genanvendelsesmål og opfylder de særlige 
kriterier, der udarbejdes i henhold til 
følgende betingelser:
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(a) stoffet eller genstanden er almindeligt 
anvendt til et specifikt formål 

(a) stoffet eller genstanden er almindeligt 
anvendt til de specifikke formål

(b) der findes et marked for eller en 
efterspørgsel efter et sådant stof eller en 
sådan genstand

(b) der findes et marked for et sådant stof 
eller en sådan genstand

(c) stoffet eller genstanden opfylder de 
tekniske krav til det specifikke formål, der 
er omhandlet i litra a), og lever op til 
gældende lovgivning og normer 
vedrørende produkter, og

(c) stoffet eller genstanden opfylder de 
tekniske krav til det specifikke formål og 
lever op til gældende lovgivning og normer 
vedrørende produkter, og

(d) anvendelsen af stoffet eller genstanden 
får ikke generelle negative indvirkninger 
på miljøet eller menneskers sundhed.

(d) anvendelsen af stoffet eller genstanden 
får ikke generelle negative indvirkninger 
på miljøet eller menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

I henhold til gældende EU-lovgivning ophører affald, der oparbejdes til brændstof, ikke med 
at være affald, før forbrændingen har fundet sted. Affaldsforbrændingsdirektivet indeholder 
strenge regler og driftsstandarder, der sikrer et højt niveau for beskyttelse af folkesundheden 
og miljøet. Såfremt sådanne affaldsstrømme deklassificeres, vil forbrændingen ikke længere 
være omfattet af affaldsforbrændingsdirektivet eller lovgivningen om overførsel af affald. 
Dette kan medføre negative miljøvirkninger. 

Ændringsforslag 118
Johannes Blokland

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Visse særlige former for affald ophører 
med at være affald, jf. artikel 3, nr. 1), når 
det har gennemgået en 
nyttiggørelsesoperation og opfylder de 
særlige kriterier, der udarbejdes i henhold 
til følgende betingelser:

1. Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at afgøre, om en given 
affaldstype undtagelsesvis er ophørt med
at være affald, når det har gennemgået en
nyttiggørelsesoperation og opfylder de 
særlige kriterier, der udarbejdes i henhold 
til følgende betingelser:

(a) stoffet eller genstanden er almindeligt 
anvendt til et specifikt formål

(a) stoffet eller genstanden er almindeligt 
anvendt til et specifikt formål

(b) der findes et marked for eller en (b) der findes et marked for eller en 
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efterspørgsel efter et sådant stof eller en 
sådan genstand

efterspørgsel efter et sådant stof eller en 
sådan genstand

(c) stoffet eller genstanden opfylder de 
tekniske krav til det specifikke formål, der 
er omhandlet i litra a), og lever op til 
gældende lovgivning og normer 
vedrørende produkter, og

(c) stoffet eller genstanden opfylder de 
tekniske krav til det specifikke formål, der 
er omhandlet i litra a), og lever op til 
gældende lovgivning og normer 
vedrørende produkter, og

(d) anvendelsen af stoffet eller genstanden 
får ikke generelle negative indvirkninger 
på miljøet eller menneskers sundhed.

(d) anvendelsen af stoffet eller genstanden 
får ikke generelle negative indvirkninger 
på miljøet eller menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af en del af ændringsforslag 45 fra Europa-Parlamentets førstebehandling 
for at præcisere, på hvilke betingelser affald kan ophøre med at være affald.
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