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Ändringsförslag 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall fastställs de rättsliga ramarna för 
hantering av avfall i gemenskapen. Där 
definieras centrala begrepp som avfall, 
återvinning och bortskaffande och 
dessutom fastställs grundläggande krav för 
hantering av avfall, i synnerhet 
skyldigheten för en verksamhetsutövare 
som hanterar avfall att inneha ett tillstånd 
eller vara registrerad och skyldigheten för 
medlemsstaterna att utarbeta avfallsplaner. 
Det fastställer även en rad viktiga 
principer, såsom skyldigheten att hantera 
avfall på ett sådant sätt att det inte har 
någon negativ inverkan på miljön och 
människors hälsa, uppmuntran att 
tillämpa avfallshierarki och principen att 
förorenaren ska betala, dvs. ett krav att 
innehavaren eller tidigare innehavare av 
avfall eller tillverkarna av den produkt från 
vilken avfallet härrör ska bära kostnaderna 
för att det bortskaffas.

(1) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall fastställs de rättsliga ramarna för 
hantering av avfall i gemenskapen. Där 
definieras centrala begrepp som avfall, 
återvinning och bortskaffande och 
dessutom fastställs grundläggande krav för 
hantering av avfall, i synnerhet 
skyldigheten för en verksamhetsutövare 
som hanterar avfall att inneha ett tillstånd 
eller vara registrerad och skyldigheten för 
medlemsstaterna att utarbeta avfallsplaner. 
Det fastställer även en rad viktiga 
principer, såsom skyldigheten att hantera 
avfall på ett sådant sätt att det inte har 
någon negativ inverkan på miljön och 
människors hälsa, avfallshierarkin och 
principen att förorenaren ska betala, dvs. 
ett krav att innehavaren eller tidigare 
innehavare av avfall eller tillverkarna av 
den produkt från vilken avfallet härrör ska 
bära kostnaderna för att det bortskaffas.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen.)

Motivering

Kompletterar ändringsförslag 21 från föredraganden där avfallshierarkin fastställs som en 
generell regel. I direktivet ”uppmuntrar” man därför inte bara medlemsstaterna att tillämpa 
avfallshierarkin. 
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Ändringsförslag 33
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(1a) Det främsta målet med all 
avfallspolitik bör vara att minimera de 
negativa effekterna vid generering och 
hantering av avfall på människors hälsa 
och miljön. I detta avseende bör 
avfallslagstiftning också ha som mål att 
minska användningen av resurser och, 
eftersom det är ett av de mest effektiva 
sätten att minska utsläppen av 
växthusgaser, fullt ut bidra till att uppfylla 
EU:s klimatförändringsmål. 
Avfallslagstiftningen bör också främja en 
praktisk tillämpning av avfallshierarkin.

Or. en

(Detta ändringsförslag är ett tillägg till föredragandens ändringsförslag 1 om 
avfallslagstiftningens betydelse för att mildra klimatförändringarna.)

Motivering

Precis som i parlamentets ändringsförslag 38/108/157/141 från första behandlingen bör det 
understrykas att avfallslagstiftningen fyller en viktig funktion när det gäller att minska 
utsläppen av växthusgaser. Omkring 10 procent av EU:s klimatförändringsmål för 2020 
skulle kunna uppnås om mer återvinningsbart avfall skulle återanvändas och 
materialåtervinnas istället för att bortskaffas.

Ändringsförslag 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 8

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(8) Effektiva och enhetliga regler för 
avfallshantering bör med vissa undantag 

(8) Effektiva och enhetliga regler för 
avfallshantering bör med vissa undantag 
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gälla för lös egendom som innehavaren gör 
sig av med eller avser eller är skyldig att 
göra sig av med.

gälla för flyttbara ämnen och föremål som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller 
är skyldig att göra sig av med.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen.)

Motivering

Termen ”egendom” kan vara vilseledande eftersom det verkar som om bestämmelserna 
endast gäller avfall som tillhör den person som gör sig av med det. Det är dock ganska troligt 
att någon gör sig av med något som hon eller han inte äger, ordet ”egendom” bör ersättas 
med de termer som används i definitionen av avfall.

Ändringsförslag 35
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 9a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(9a) För att trygga ett omfattande och 
förebyggande markskydd kan 
medlemsstaterna – trots undantag från 
detta direktivs tillämpningsområde – på 
nationell nivå reglera mark, särskilt 
förorenad mark, också i 
avfallslagstiftningen.

Or. de

(III)

Motivering

I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs undantag för (bland annat icke utgrävd) jord. Det 
bör klargöras att medlemsstaterna också kan reglera mark inom ramen för 
avfallslagstiftningen, i synnerhet så länge som det inte finns något ett EU-omfattande 
regelverk för mark.
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Ändringsförslag 36
Anne Laperrouze

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 12

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(12) Klassificeringen av avfall som farligt 
avfall bör bland annat grundas på 
gemenskapslagstiftningen om kemikalier, 
framför allt klassificeringen av 
beredningar som farliga, inbegripet de 
haltgränsvärden som används för detta. 
Det är vidare nödvändigt att behålla det 
system genom vilket avfall och farligt 
avfall har klassificerats i enlighet med 
den förteckning över avfall som senast 
upprättades genom kommissionens 
beslut 2000/532/EG, för att uppmuntra en 
harmoniserad klassificering av 
avfallstyper och säkerställa att 
fastställandet av vad som är farligt avfall 
sker på ett harmoniserat sätt i 
gemenskapen.

(12) Avfall klassificeras som farligt 
utifrån risker och riskkriterier. Dessa 
måste därför regleras enligt strikta 
specifikationer för att i möjligaste mån 
undvika eller begränsa negativa effekter 
till följd av olämplig hantering, vilka kan 
påverka miljön, och för att förhindra att 
människors hälsa och säkerhet äventyras. 
På grund av sina farliga egenskaper 
måste farligt avfall hanteras korrekt, 
vilket innefattar krav på särskild och 
anpassad insamlings- och 
behandlingsteknik, särskild kontroll och 
utvecklade metoder för spårning av 
avfallet. Alla som hanterar farligt avfall 
måste ha lämplig behörighet och 
utbildning.

Or. en

(Ändringsförslag 11 som antogs vid första behandlingen.)

Motivering

Eftersom avfallsdirektivet kommer att upphäva direktivet om farligt avfall är det särskilt 
viktigt att sektorn för hantering av farligt avfall beaktas i tillräcklig utsträckning i direktivets 
text.

Ändringsförslag 37
Françoise Grossetête

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 12

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(12) Klassificeringen av avfall som farligt 
avfall bör bland annat grundas på 

(12) Avfall klassificeras som farligt 
utifrån risker och riskkriterier. Dessa 
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gemenskapslagstiftningen om kemikalier, 
framför allt klassificeringen av 
beredningar som farliga, inbegripet de 
haltgränsvärden som används för detta. 
Det är vidare nödvändigt att behålla det 
system genom vilket avfall och farligt 
avfall har klassificerats i enlighet med 
den förteckning över avfall som senast 
upprättades genom kommissionens 
beslut 2000/532/EG, för att uppmuntra en 
harmoniserad klassificering av 
avfallstyper och säkerställa att 
fastställandet av vad som är farligt avfall 
sker på ett harmoniserat sätt i 
gemenskapen.

måste därför regleras enligt strikta 
specifikationer för att i möjligaste mån 
undvika eller begränsa negativa effekter 
till följd av olämplig hantering, vilka kan 
påverka miljön, och för att förhindra att 
människors hälsa och säkerhet äventyras. 
På grund av sina farliga egenskaper 
måste farligt avfall hanteras korrekt, 
vilket innefattar krav på särskild och 
anpassad insamlings- och 
behandlingsteknik, särskild kontroll och 
utvecklade metoder för spårning av 
avfallet. Alla som hanterar farligt avfall 
måste ha lämplig behörighet och 
utbildning.

Or. en

Motivering

Eftersom avfallsdirektivet kommer att upphäva direktivet om farligt avfall är det särskilt 
viktigt att sektorn för hantering av farligt avfall beaktas i tillräcklig utsträckning i direktivets 
text, såsom parlamentet föreslog i första behandlingen (ändringsförslag 11 antogs vid 
första behandlingen). Att införa en referens till lagstiftningen om kemikalier i detta skäl 
skapar förvirring. Målen i dessa rättsakter är annorlunda.

Ändringsförslag 38
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 12

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(12) Klassificeringen av avfall som farligt 
avfall bör bland annat grundas på 
gemenskapslagstiftningen om kemikalier, 
framför allt klassificeringen av 
beredningar som farliga, inbegripet de 
haltgränsvärden som används för detta. 
Det är vidare nödvändigt att behålla det 
system genom vilket avfall och farligt 
avfall har klassificerats i enlighet med 
den förteckning över avfall som senast 
upprättades genom kommissionens 

(12) Klassificeringen av avfall som farligt
görs utgående från risker och 
riskkriterier. Dessa måste därför regleras 
enligt strikta specifikationer för att i 
möjligaste mån undvika eller begränsa 
negativa effekter till följd av olämplig 
hantering, vilka kan påverka miljön, och 
för att förhindra att människors hälsa och 
säkerhet äventyras. På grund av sina 
farliga egenskaper måste farligt avfall 
hanteras korrekt, vilket innefattar krav på 
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beslut 2000/532/EG, för att uppmuntra en 
harmoniserad klassificering av 
avfallstyper och säkerställa att 
fastställandet av vad som är farligt avfall 
sker på ett harmoniserat sätt i 
gemenskapen.

särskild och anpassad insamlings- och 
behandlingsteknik, framför allt kontroller 
och metoder för spårning av avfallet. Alla 
som hanterar farligt avfall måste ha 
lämplig behörighet och utbildning.

Or. fr

(Återinförande av ändringsförslag 11 från första behandlingen.)

Motivering

Det nuvarande direktivet om farligt avfall måste upphävas, men detta får inte tas till 
förevändning för mindre rigorösa krav på hanteringen av farligt avfall. Detta måste således 
klart betonas i skälen.

Ändringsförslag 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 12a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(12a) Farligt avfall måste därför regleras 
enligt strikta specifikationer för att i 
möjligaste mån undvika negativa effekter 
till följd av olämplig hantering, vilka kan 
påverka miljön, och för att förhindra att 
människors hälsa och säkerhet äventyras. 
På grund av sina farliga egenskaper 
måste farligt avfall hanteras korrekt, 
vilket innefattar krav på särskild och 
anpassad insamlings- och 
behandlingsteknik, särskild kontroll och 
utvecklade metoder för spårning av 
avfallet. Alla som hanterar farligt avfall 
måste ha lämplig behörighet och 
utbildning.

Or. en
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(Ändringsförslag 11 från första behandlingen återinförs med vissa ändringar.)

Ändringsförslag 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 17

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(17) Definitionerna av återvinning och 
bortskaffande behöver ändras, så att en klar 
åtskillnad görs mellan dessa båda begrepp, 
på grundval av att dessa förfaranden har 
helt olika inverkan på miljön genom 
ersättandet av naturresurser i ekonomin och 
med erkännande av de potentiella 
fördelarna för miljön och människors hälsa 
av att avfall används som en resurs. 
Riktlinjer kan dessutom utformas för att 
klargöra fall där det i praktiken är svårt att 
göra skillnad mellan dessa begrepp eller 
där en klassificering av verksamheten som 
återvinning inte motsvarar metodens 
verkliga miljöpåverkan.

Definitionerna av återvinning och 
bortskaffande behöver ändras, så att en klar 
åtskillnad görs mellan dessa båda begrepp, 
på grundval av att dessa förfaranden har 
helt olika inverkan på miljön genom 
ersättandet av naturresurser i ekonomin och 
med erkännande av de potentiella 
fördelarna för miljön och människors hälsa 
av att avfall används som en resurs. 
Kriterier bör dessutom utformas för att 
klargöra fall där det i praktiken är svårt att 
göra skillnad mellan dessa begrepp eller 
där en klassificering av verksamheten som 
återvinning inte motsvarar metodens 
verkliga miljöpåverkan.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen och i linje med 
ändringsförslag 38/108/157/140/141 från första behandlingen.)

Motivering

Motsvarar ändringsförslagen till artikel 8.2 från samma ledamöter. Om effektivitetskriterier 
fastställs för förbränning av avfall bör det samma göras för andra former av återvinning för 
att bättre kunna skilja mellan regelrätt återvinning och skenbar återvinning. Eftersom 
kriterierna är grundläggande bör de antas enligt medbeslutandeförfarandet.
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Ändringsförslag 41
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 17a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) En förnuftig och miljöriktig 
materialåtervinning förutsätter att också 
de villkor i detta direktiv som kan 
användas för att fastställa kriterierna för 
när avfall upphör att vara avfall är 
uppfyllda.

Or. de

Motivering

I artikel 5.1 i den gemensamma ståndpunkten har man i förhållande till kommissionens 
förslag fastställt ytterligare villkor som ligger till grund för kriterierna för när avfall ska 
upphöra att vara avfall. Dessa villkor bör erbjuda en hög skyddsnivå för miljön och 
människors hälsa och måste också användas på ett ändamålsenligt sätt med avseende på 
förnuftig materialåtervinning.

Ändringsförslag 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 18

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(18) Detta direktiv bör även klarlägga när 
förbränning av kommunalt fast avfall är 
energieffektivt och kan betraktas som ett 
återvinningsförfarande.

utgår

Or. en
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(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen och i linje med 
ändringsförslag 83 från första behandlingen.)

Motivering

Den gemensamma ståndpunkten skulle innebära att verksamheten vid vissa 
förbränningsanläggningar för kommunalt avfall kom att omklassificeras som 
återvinningsförfaranden, även när de inte uppfyller kraven på bästa tillgängliga teknik. En 
sådan omklassificering skulle locka till ökade investeringar i förbränningsanläggningar och 
på det sättet direkt motverka nödvändiga investeringar i återanvändning och 
materialåtervinning – i samband med vilka man ju sparar mer energi och naturtillgångar än 
vad som ”återvinns” vid förbränningen. All sådan omklassificering bör därför utgå från den 
gemensamma ståndpunkten. Sådan hänsyn till effektivitet borde man titta närmare på vid 
översynen av IPPC-direktivet och direktivet om förbränning av avfall.

Ändringsförslag 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 20

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 

– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 
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använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas;
för att avfallet ska upphöra att vara avfall 
kan återvinningsförfarandet vara så 
enkelt som en kontroll av om avfallet 
uppfyller kriterierna för att det ska 
upphöra att vara avfall.

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas.

Begreppen biprodukter och avfall som 
upphör att vara avfall gäller inte för 
gränsöverskridande transporter till 
tredjeländer.

Or. en

(Första delen är ett nytt ändringsförslag som bygger på artikel 62.2 c i arbetsordningen. 
Andra delen är ny och syftar till att garantera överensstämmelse med internationella 

åtaganden, något som man missade i första behandlingen.)

Motivering

Första delen: I linje med ändringsförslag 4 och 11 från föredraganden, kan avfall endast 
upphöra att vara avfall när återanvändning, materialåtervinning eller återvinning har skett. 
Att endast kontrollera avfallet kan inte sägas vara samma sak som ett återvinningsförfarande.

Andra delen: Begreppen biprodukter och avfall som upphör att vara avfall används inte i 
internationell avfallslagstiftning, t.ex. Baselkonventionen om gränsöverskridande transporter 
av farligt och annat avfall. För att vi ska kunna vara säkra på att internationella krav 
uppfylls, kan det inte tillämpas på gränsöverskridande transporter.
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Ändringsförslag 44
Jules Maaten

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 20

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 
använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 
använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas; 
för att avfallet ska upphöra att vara avfall 
kan återvinningsförfarandet vara så enkelt 

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska, metallskrot, kompost, 
returpapper och glas; för att avfallet ska 
upphöra att vara avfall kan 
återvinningsförfarandet vara så enkelt som 
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som en kontroll av om avfallet uppfyller 
kriterierna för att det ska upphöra att vara 
avfall.

en kontroll av om avfallet uppfyller 
kriterierna för att det ska upphöra att vara 
avfall.

Or. en

Motivering

Eftersom viss form av slagg snarare bör ses som en typisk biprodukt än som avfall bör ett 
införande av slagg i förteckningen över potentiella material bedömas mot kriterier för 
upphörande att vara avfall.

Ändringsförslag 45
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 20

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels 
på biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

– när ämnen eller föremål som 
uppkommer under ett 
tillverkningsförfarande som inte i första 
hand syftar till att producera dessa ämnen 
eller föremål utgör biprodukter och inte 
avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts 
enligt ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna
använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
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för miljön eller människors hälsa 
förväntas uppträda,
– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas; 
för att avfallet ska upphöra att vara avfall 
kan återvinningsförfarandet vara så enkelt 
som en kontroll av om avfallet uppfyller 
kriterierna för att det ska upphöra att vara 
avfall.

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas; 
för att avfallet ska upphöra att vara avfall 
kan återvinningsförfarandet vara så enkelt 
som en kontroll av om avfallet uppfyller 
kriterierna för att det ska upphöra att vara 
avfall.

Or. fr

Motivering

De riktlinjer som Europeiska kommissionen lagt fram (den 21 februari 2007) bör användas 
för att förtydliga denna fråga och undvika eventuella rättstvister. Definitionen i rådets 
gemensamma ståndpunkt kan komma att öka förvirringen och leda till en oönskad 
omklassificering av avfall och biprodukter.

Ändringsförslag 46
Adriana Poli Bortone

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 20

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv
förtydliga

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga
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– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 
använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 
använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas; 
för att avfallet ska upphöra att vara avfall 
kan återvinningsförfarandet vara så enkelt 
som en kontroll av om avfallet uppfyller 
kriterierna för att det ska upphöra att vara 
avfall.

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas; 
samt andra utvalda kategorier av avfall 
som är klart definierbara, även med hjälp 
av befintliga europeiska tekniska 
standarder, för att avfallet ska upphöra att 
vara avfall kan återvinningsförfarandet 
vara så enkelt som en kontroll av om 
avfallet uppfyller kriterierna för att det ska 
upphöra att vara avfall.

Or. en

Motivering

Det måste tydligt framgå att avfall som upphör att vara avfall endast i undantagsfall bör 
tillämpas på särskilt utvalda och tydligt identifierbara avfallsströmmar. Europeiska tekniska 
standarder är en bra utgångspunkt för att identifiera särskilda kategorier av avfall och för att 
få information om deras tekniska och miljömässiga kännetecken.
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Ändringsförslag 47
Vittorio Prodi

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 20

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

(20) Det bör inte råda någon oklarhet i 
fråga om de olika aspekterna vid 
definitionen av avfall och vederbörliga 
förfaranden bör vid behov tillämpas dels på 
biprodukter som inte är avfall, dels på 
avfall som upphör att vara avfall. För att 
vissa aspekter på definitionen av avfall ska 
preciseras, bör man i detta direktiv 
förtydliga

– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 
använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

– när ämnen eller föremål som uppkommer 
under ett tillverkningsförfarande som inte i 
första hand syftar till att producera dessa 
ämnen eller föremål utgör biprodukter och 
inte avfall; beslut om att ett ämne inte är 
avfall kan endast fattas på grundval av ett 
samordnat tillvägagångssätt som 
fortlöpande ska uppdateras och på villkor 
att detta är förenligt med skyddet för 
miljön och människors hälsa; om 
användningen av en biprodukt tillåts enligt 
ett miljötillstånd eller allmänna 
miljöbestämmelser, kan medlemsstaterna 
använda detta som ett redskap för att 
fastställa att inga allmänt negativa följder 
för miljön eller människors hälsa förväntas 
uppträda,

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas; 
för att avfallet ska upphöra att vara avfall 
kan återvinningsförfarandet vara så enkelt 

– när visst avfall upphör att vara avfall, 
genom att fastställa sådana kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall som garanterar 
en hög miljöskyddsnivå och ger en 
miljömässig och ekonomisk fördel; 
kategorier av avfall för vilka man kan 
tänka sig att utforma specifikationer och 
kriterier för när de upphör att vara avfall är 
bland annat byggnads- och rivningsavfall, 
vissa former av aska och slagg, 
metallskrot, kompost, returpapper och glas 
och klassificerade alternativa bränslen
med en hög halt av icke jungfrulig 
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som en kontroll av om avfallet uppfyller 
kriterierna för att det ska upphöra att vara 
avfall.

biomassa; för att avfallet ska upphöra att 
vara avfall kan återvinningsförfarandet 
vara så enkelt som en kontroll av om 
avfallet uppfyller kriterierna för att det ska 
upphöra att vara avfall.

Or. en

Motivering

För att undvika snedvridningar på marknader genom användning av jungfrulig biomassa är 
det viktigt att främja användning av alternativa bränslen med en hög halt av icke jungfrulig 
biomassa. Sådan biomassafraktion är koldioxidneutral. Vissa typer av sådana bränslen har 
en så hög kvalitet att de kan användas, som ersättning för traditionellt (fossilt) bränsle, i 
kontrollerade industrianläggningar. På detta sätt sparas primära naturresurser (t.ex. kol, 
”junfrulig biomassa”), undviks koldioxidutsläppen och bidrar man till EU:s mål.

Ändringsförslag 48
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 20a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(20a) Att avfall upphör att vara avfall får 
inte leda till allmänt negativa följder för 
miljön eller människors hälsa genom 
användning av ämnet eller föremålet. 
Detta betyder i varje fall att sekundära 
produkter inte får ha en avsevärt högre 
föroreningshalt än jämförbara primära 
material. Detta kriterium bör säkerställas 
med hjälp av ett kvalitetssäkringssystem.

Or. de

(Genom den gemensamma ståndpunkten ändrades artikeln om upphörande att vara avfall. 
Denna ändring kräver ett klargörande.)

Motivering

Att avfall upphör att vara avfall får inte leda till några negativa följder för miljön eller 
människors hälsa. Genom att föroreningar sprids till produkten kan föroreningar dock 
komma ut i miljön. Användning av renat blyglas från katodstrålerör vid tillverkning av 
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byggnadsmaterial skulle till exempel leda till att bly frigörs vid framtida rivningsarbeten. 
Detta utgör inte en hållbar användning av sekundära produkter.

Ändringsförslag 49
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 22

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(22) I syfte att främja säkerhet och 
enhetlighet får kommissionen med 
utgångspunkt i definitionen av avfall anta 
riktlinjer för att i vissa fall specificera när 
ämnen eller föremål blir avfall. Sådana 
riktlinjer får bland annat utformas för 
elektriska och elektroniska produkter och 
för fordon.

(22) I syfte att främja säkerhet och 
enhetlighet bör kommissionen med 
utgångspunkt i definitionen av avfall anta 
åtgärder för att i vissa fall specificera när 
ämnen eller föremål blir avfall. Sådana 
åtgärder bör bland annat utformas för 
elektriska och elektroniska produkter och 
för fordon.

Or. en

Motivering

Referens till ändringsförslag 17 och överenskommelse 103 från första behandlingen.

Ändringsförslag 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 22

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(22) I syfte att främja säkerhet och 
enhetlighet får kommissionen med 
utgångspunkt i definitionen av avfall anta 
riktlinjer för att i vissa fall specificera när 
ämnen eller föremål blir avfall. Sådana 
riktlinjer får bland annat utformas för 
elektriska och elektroniska produkter och 
för fordon.

(22) I syfte att främja säkerhet och 
enhetlighet får kommissionen med 
utgångspunkt i definitionen av avfall anta 
riktlinjer för att i vissa fall specificera när 
ämnen eller föremål blir avfall. Sådana 
riktlinjer bör bland annat snarast utformas 
för elektriska och elektroniska produkter 
och för fordon för att täppa till luckorna i 
lagstiftningen om avfallstransporter.

Or. en
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(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen.)

Motivering

Stora mängder avfall från elektriska och elektroniska produkter transporteras till Afrika för, 
påstås det, återanvändning – i verkligheten dumpas det där. Gamla fartyg gör sin sista färd 
till Asien och skrotas sedan där under fullständigt oacceptabla förhållanden, både hälso- och 
miljömässigt. Kommissionen borde för längesedan ha utarbetat riktlinjer för att täppa till 
luckorna i lagstiftningen om avfallstransporter, med hänsyn till avfallsdefinitionen.

Ändringsförslag 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 26

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(26) Detta direktiv bör bidra till att EU 
närmar sig ett ”återvinningssamhälle”, som 
strävar efter att undvika avfallsgenerering 
och använder avfall som en resurs. 
I gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram uppmanas 
särskilt till åtgärder för att ombesörja 
källsortering och insamling och 
materialåtervinning av prioriterade 
avfallsflöden. I linje med detta mål, och 
som ett sätt att underlätta eller förbättra 
avfallets återvinningspotential, bör avfallet, 
om det är tekniskt, miljömässigt och 
ekonomiskt genomförbart, samlas in 
separat, innan det undergår sådana 
återvinningsförfaranden som ger det bästa 
miljömässiga utbytet.

(26) Detta direktiv bör bidra till att EU 
närmar sig ett ”återvinningssamhälle”, som 
strävar efter att undvika avfallsgenerering 
och använder avfall som en resurs. 
I gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram uppmanas 
särskilt till åtgärder för att ombesörja 
källsortering och insamling och 
materialåtervinning av prioriterade 
avfallsflöden. I linje med detta mål, och 
som ett sätt att underlätta eller förbättra 
avfallets återvinningspotential, bör avfallet, 
om det är tekniskt, miljömässigt och 
ekonomiskt genomförbart, samlas in 
separat och farliga föreningar avskiljas 
från avfallsströmmar, innan det undergår 
sådana återvinningsförfaranden som ger 
det bästa miljömässiga utbytet.

Or. en
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(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen och i linje med 
ändringsförslag 54 från första behandlingen.)

Motivering

Om det är möjligt att separera farliga föreningar förbättrar detta möjligheterna för 
återvinning. Farliga föreningar bör tas ut ur den ekonomiska cykeln, och inte förorena nya 
produkter efter återvinningen.

Ändringsförslag 52
Eija-Riitta Korhola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 26a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(26a) Medlemsstaterna bör inte stödja 
förbränning av sekundära råmaterial 
(sorterat återvinningsmaterial såsom 
återvunnet papper), i linje med målet om 
ett återvinningssamhälle.

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionen har offentliggjort klimatåtgärderna och paketet om förnybar 
energ, särskilt förslaget till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi, är det 
viktigt att se till att ekonomiska instrument inte används på ett sätt som skulle göra 
avfallshierarkin värdelös.

Ändringsförslag 53
Cristiana Muscardini

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 26a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(26a) Samtidigt som en nödvändig 
miljöskyddsnivå bibehålls bör 
medlemsstaterna säkerställa tillräckliga 
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och kostnadseffektiva 
hanteringsalternativ vad gäller avfall som 
uppstår i samband med åtgärder för 
materialåtervinning, i syfte att erkänna 
återvinningsanläggningarnas viktiga 
bidrag för att minska slutligt 
bortskaffande av avfall. Sådant restavfall 
utgör en flaskhals när det gäller att öka 
kapaciteten för materialåtervinning, och
behöriga myndigheter bör vidta 
nödvändiga åtgärder som ligger i linje 
med målet att uppnå ett 
”återvinningssamhälle”.

Or. en

(Parlamentets ändringsförslag 9 från första behandlingen.)

Motivering

Ändringsförslaget klargör att ”sekundärt avfall” från åtgärder för materialåtervinning måste 
planeras för att åstadkomma ett återvinningssamhälle och skapa föregångsmarknader i EU.

Ändringsförslag 54
Eija-Riitta Korhola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 26b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(26b) Samtidigt som en nödvändig 
miljöskyddsnivå bibehålls bör 
medlemsstaterna säkerställa tillräckliga 
och kostnadseffektiva 
hanteringsalternativ vad gäller avfall som 
uppstår i samband med åtgärder för 
materialåtervinning, i syfte att erkänna 
återvinningsanläggningarnas viktiga 
bidrag för att minska slutligt 
bortskaffande av avfall. Sådant restavfall 
utgör en flaskhals när det gäller att öka 
kapaciteten för materialåtervinning, och 
behöriga myndigheter bör vidta 
nödvändiga åtgärder som ligger i linje 
med målet att uppnå ett 
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”återvinningssamhälle”.

Or. en

(Ändringsförslag 9 från parlamentets första behandling.)

Motivering

Ändringsförslaget klargör att ”sekundärt avfall” från åtgärder för materialåtervinning måste 
planeras för att åstadkommaett återvinningssamhälle och skapa föregångsmarknader i EU.

Ändringsförslag 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 28

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(28) Avfallshierarkin utgör allmänt det 
totalt sett bästa miljöalternativet inom 
lagstiftning och politik på avfallsområdet, 
men det kan bli nödvändigt att avvika från 
en sådan hierarki i fråga om särskilda 
avfallsflöden, då detta är motiverat på 
grund av bland annat teknisk 
genomförbarhet, ekonomisk livskraft och 
miljöskydd.

(28) Genom avfallshierarkin fastställs en 
prioriteringsordning om vad som allmänt
utgör det totalt sett bästa miljöalternativet 
inom lagstiftning och politik på 
avfallsområdet, men det kan bli nödvändigt 
att avvika från en sådan hierarki i fråga om 
särskilda avfallsflöden, då detta är 
motiverat på grund av bland annat teknisk 
genomförbarhet, ekonomisk livskraft och 
miljöskydd.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen.)

Motivering

Avfallshierarkin i sig utgör inte det bästa miljöalternativet inom lagstiftnin utan fastställer en 
prioriteringsordning för att identifiera det bästa miljöalternativet.
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Ändringsförslag 56
Eija-Riitta Korhola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 28a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(28a) Stöd till förnybar energi bör vara 
förenlig med andra gemenskapsmål, 
särskilt med respekten för 
avfallshierarkin. Förbränning av 
osorterat kommunalt avfall bör därför 
inte främjas i stödsystem för förnybar 
energi om ett sådant främjande innebär 
att hierarkin undergrävs.

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionen har offentliggjort klimatåtgärderna och paketet om förnybar 
energ, särskilt förslaget till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi, är det 
viktigt att se till att ekonomiska instrument inte används på ett sätt som skulle göra 
avfallshierarkin värdelös.

Ändringsförslag 57
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 29

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(29) För att göra det möjligt för 
gemenskapen som helhet att ta hand om 
sitt eget avfall och återvinna blandat 
kommunalt avfall som har samlats i från 
privata hushåll och för de enskilda 
medlemsstaterna att närma sig detta mål, 
är det nödvändigt att inrätta ett nätverk 
för samarbete mellan anläggningar för 
bortskaffande av avfall och anläggningar 
för återvinning av blandat kommunalt 
avfall som har insamlats från privata 
hushåll, med beaktande av geografiska 

(29) Enligt närhetsprincipen bör avfall 
som ska bortskaffas behandlas vid någon 
av de närmast belägna lämpliga 
anläggningarna med användning av de 
lämpligaste metoderna och teknikerna, så 
att en hög miljö- och hälsoskyddsnivå 
säkerställs. Medlemsstaterna bör i 
samarbete med andra medlemsstater, 
vidta åtgärder för att upprätta ett 
sammanhängande och ändamålsenligt 
utformat nätverk av anläggningar för 
bortskaffande av avfall, med beaktande av 
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förhållanden och behovet av 
specialiserade anläggningar för vissa 
typer av avfall.

bästa tillgängliga teknik.

Or. en

(I samma anda som parlamentets ändringförslag 109 från första behandlingen.)

Motivering

Avfallshantering inom gemenskapen bör inte definieras av nationella gränser, utan av det 
totalt sett mest miljövänliga sättet. Den inre marknanden har alltid varit drivande när det 
gäller höga och harmoniserade miljöstandarder. Restriktioner för avfall som ska bortskaffas 
måste dock finnas. Närhetsprincipen garanterar att onödigt långväga transporter av avfall 
för bortskaffande utan något egentligt syfte undviks.

Ändringsförslag 58
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 32

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(32) Det är i enlighet med avfallshierarkin 
och för att minska utsläppen av 
växthusgaser från bortskaffande av avfall 
till deponier viktigt att underlätta separat 
insamling och riktig behandling av 
biologiskt avfall i syfte att producera 
miljösäker kompost och annat material som 
grundar sig på biologiskt avfall. 
Kommissionen kommer efter en 
bedömning av hanteringen av biologiskt 
avfall att vid behov lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning.

(32) Det är i enlighet med avfallshierarkin 
och för att minska utsläppen av 
växthusgaser från bortskaffande av avfall 
till deponier viktigt att underlätta separat 
insamling och riktig behandling av 
biologiskt avfall i syfte att producera 
miljösäker kompost och annat material som 
grundar sig på biologiskt avfall. Särskilda 
kriterier för insamling, användning och 
behandling av bioavfall bör därför 
fastställas i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Enligt parlamentets första behandling bör alla kriterier för bioavfall finnas med i detta 
direktiv. 
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Ändringsförslag 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 32

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(32) Det är i enlighet med avfallshierarkin 
och för att minska utsläppen av 
växthusgaser från bortskaffande av avfall 
till deponier viktigt att underlätta separat 
insamling och riktig behandling av 
biologiskt avfall i syfte att producera 
miljösäker kompost och annat material som 
grundar sig på biologiskt avfall. 
Kommissionen kommer efter en 
bedömning av hanteringen av biologiskt 
avfall att vid behov lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning.

(32) Det är i enlighet med avfallshierarkin 
och för att minska utsläppen av 
växthusgaser från bortskaffande av avfall 
till deponier viktigt att säkerställa separat 
insamling och riktig behandling av 
biologiskt avfall i syfte att producera 
miljösäker kompost och annat material som 
grundar sig på biologiskt avfall. 
Medlemsstaterna bör upprätta separata 
insamlingssystem för bioavfall.
Kommissionen kommer efter en 
bedömning av hanteringen av biologiskt 
avfall att vid behov lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftningsmål.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen och i linje med 
ändringsförslag 112/138 från första behandlingen.)

Motivering

Det ska inte hänga på medlemsstaternas välvilja att vidta åtgärder i fråga om bioavfall. Man 
vet tillräckligt mycket om fördelarna med kompostering för att kräva konkreta åtgärder nu. 
Medlemsstaterna borde vara tvungna att upprätta separata insamlingssystem för bioavfall. 
Kommissionens studie bör i stället användas för att etablera rätt nivå på minimimålen.

Ändringsförslag 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 36

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(36) Enligt förordning (EG) nr 1013/2006 
får medlemsstaterna vidta nödvändiga 

(36) Enligt förordning (EG) nr 1013/2006 
får medlemsstaterna vidta nödvändiga 
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åtgärder för att förebygga transporter av 
avfall som inte sker i enlighet med deras 
avfallsplaner. Med avvikelse från den 
förordningen bör medlemsstaterna ha rätt 
att begränsa inkommande 
återvinningsklassificerade leveranser till 
förbränningsanläggningar, om det har 
fastställts att det skulle bli nödvändigt att 
bortskaffa nationellt avfall eller att avfall 
skulle behöva behandlas på ett sätt som 
inte är förenligt med deras avfallsplaner. 
Det erkänns att vissa medlemsstater kan 
vara oförmögna att tillhandahålla ett nät 
med en fullständig uppsättning 
anläggningar för slutåtervinning på sitt 
territorium.

åtgärder för att förebygga transporter av 
avfall som inte sker i enlighet med deras 
avfallsplaner. Med avvikelse från den 
förordningen bör medlemsstaterna ha rätt 
att begränsa inkommande leveranser till 
förbränningsanläggningar, om det har 
fastställts att det skulle bli nödvändigt att 
bortskaffa nationellt avfall eller att avfall 
skulle behöva behandlas på ett sätt som 
inte är förenligt med deras avfallsplaner. 
Det erkänns att vissa medlemsstater kan 
vara oförmögna att tillhandahålla ett nät 
med en fullständig uppsättning 
anläggningar för slutåtervinning på sitt 
territorium.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen och i linje med 
ändringsförslag 83 från första behandlingen.)

Motivering

Den gemensamma ståndpunkten skulle innebära att verksamheten vid vissa 
förbränningsanläggningar för kommunalt avfall kom att omklassificeras som 
återvinningsförfaranden, även när de inte uppfyller kraven på bästa tillgängliga teknik. En 
sådan omklassificering skulle öka investeringar i förbränningsanläggningar och på det sättet 
direkt motverka nödvändiga investeringar i återanvändning och materialåtervinning, i 
samband med vilka man sparar mer energi och naturtillgångar än vad som ”återvinns” vid 
förbränningen. All sådan omklassificering bör därför tas bort från den gemensamma 
ståndpunkten. Sådan hänsyn till effektivitet borde man titta närmare på vid översynen av 
IPPC-direktivet och av direktivet om förbränning av avfall.

Ändringsförslag 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 37

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(37) För att förbättra det sätt på vilket 
åtgärder för att förebygga avfall genomförs 
i medlemsstaterna och underlätta spridning 

(37) För att förbättra det sätt på vilket 
åtgärder för att förebygga avfall genomförs 
i medlemsstaterna och underlätta spridning 
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av bästa praxis inom området, är det 
nödvändigt att skärpa bestämmelserna om 
förebyggande av avfall och att införa ett 
krav på att medlemsstaterna ska utarbeta 
program för förebyggande av avfall, vilka 
bör inriktas på de viktigaste 
miljöeffekterna och beakta hela livscykeln 
för produkter och material. Sådana åtgärder 
bör syfta till att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och den miljöpåverkan
som hänger samman med genereringen av 
avfall. I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/35/EG av den 
26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer 
och program avseende miljön, bör berörda 
parter och allmänheten ha möjlighet att 
delta i utarbetandet av programmen och ha 
tillgång till dem när de har utarbetats.

av bästa metoder inom detta område är det 
nödvändigt att anta gemenskapsmål och 
gemenskapsåtgärder om förebyggande av 
avfall och att införa ett krav på att 
medlemsstaterna ska utarbeta program för 
förebyggande av avfall, vilka bör inriktas 
på de viktigaste miljöeffekterna och beakta 
hela livscykeln för produkter och material. 
Sådana åtgärder bör syfta till att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
den växande avfallsmängden, samt den
miljö- och hälsopåverkan som hänger 
samman med genereringen av avfall, 
genom att åstadkomma en 
nettominskning av genereringen av avfall, 
dess skadlighet och dess negativa effekter. 
I linje med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 
om åtgärder för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet av vissa planer och program 
avseende miljön16, bör lokala och 
regionala myndigheter, berörda parter och 
allmänheten ha möjlighet att delta i 
utarbetandet av programmen och ha 
tillgång till dem när de har utarbetats.

Or. en

(Återinför ändringsförslag 10 från första behandlingen.)

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa skälen till ändringsförslag 18 från 
föredraganden.

Ändringsförslag 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 40

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(40) För att förenkla 
gemenskapslagstiftningen och återspegla 
de miljömässiga fördelarna bör relevanta 

(40) För att förenkla 
gemenskapslagstiftningen bör relevanta 
bestämmelser i rådets direktiv 75/439/EEG 



AM\711129SV.doc 29/68 PE402.733v01-00

SV

bestämmelser i rådets direktiv 75/439/EEG 
av den 16 juni 1975 om omhändertagande 
av spilloljor inlemmas i detta direktiv. 
Direktiv 75/439/EEG bör därför upphävas. 
Hanteringen av spilloljor bör stå i 
överensstämmelse med avfallshierarkins 
ledande princip och de alternativ som 
medför det bästa totala resultatet för miljön 
bör föredras. Separat insamling av 
spilloljor är fortfarande av avgörande 
betydelse för en korrekt hantering av dessa 
och för att förebygga skador på miljön på 
grund av att de bortskaffas på ett felaktigt 
sätt.

av den 16 juni 1975 om omhändertagande 
av spilloljor inlemmas i detta direktiv. 
Direktiv 75/439/EEG bör därför upphävas. 
Hanteringen av spilloljor bör stå i 
överensstämmelse med avfallshierarkins 
ledande princip och de alternativ som 
medför det bästa totala resultatet för miljön 
bör föredras. Separat insamling av 
spilloljor är fortfarande av avgörande 
betydelse för en korrekt hantering av dessa 
och för att förebygga skador på miljön på 
grund av att de bortskaffas på ett felaktigt 
sätt.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen.)

Motivering

Det enda acceptabla skälet till att införliva direktivet om spillolja i ramdirektivet för avfall är 
förenkling. Det finns inga miljömässiga fördelar med detta.

Ändringsförslag 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 43

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(43) Kommissionen bör särskilt 
ges behörighet att fastställa kriterier för ett 
antal frågor, t.ex. villkoren för att 
ett föremål ska anses vara en biprodukt, 
för när avfall upphör att vara avfall samt 
för fastställande av vilket avfall som anses 
utgöra farligt avfall. Kommissionen bör
dessutom bemyndigas att anpassa 
bilagorna till de tekniska och vetenskapliga 
framstegen och att fastställa 
tillämpningen av den formel för 
förbränningsanläggningar som avses i 
bilaga II R1. Eftersom dessa åtgärder har 

(43) Kommissionen bör särskilt ges
behörighet att fastställa kriterier för 
fastställande av vilket avfall som anses 
utgöra farligt avfall. Kommissionen bör 
dessutom bemyndigas att anpassa 
bilagorna till de tekniska och vetenskapliga 
framstegen. Eftersom dessa åtgärder har 
allmän räckvidd och syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv och 
att komplettera det genom att 
icke-väsentliga delar läggs till, måste de 
antas i enlighet med föreskrivande 
förfarandet med kontroll enligt artikel 5a 
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allmän räckvidd och syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv och 
att komplettera det genom att 
icke-väsentliga delar läggs till, måste de 
antas i enlighet med föreskrivande 
förfarandet med kontroll enligt artikel 5a 
i beslut 1999/468/EG.

i beslut 1999/468/EG.

Or. en

(Nytt ändringsförslag baserat på artikel 62.2 c i arbetsordningen och i linje med 
ändringsförslag 107/121, 45 och 83 från första behandlingen.)

Motivering

Första delen: Hör samman med ändringsförslag från föredraganden eller från samma 
ledamöter om att kriterier för biprodukter och för när avfall upphör att vara avfall 
fortfarande bör antas enligt medbeslutandeförfarande.

Andra delen: Hör samman med det ändringsförslag som låter energieffektivitetsformeln utgå i 
bilagan.

Ändringsförslag 64
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Syfte och tillämpningsområde Mål och tillämpningsområde

I detta direktiv fastställs åtgärder som 
syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de 
negativa följderna av generering och 
hantering av avfall samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna 
användning.

Målet med detta direktiv är att skydda 
miljön och människors hälsa genom att 
fastställa åtgärder för att förebygga eller 
minska de negativa följderna av generering 
och hantering av avfall samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna 
användning.

Or. de
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Motivering

Parlamentet antog målen för direktivet vid första behandlingen (ändringsförslag 1). Målen 
bör lämpligen fastställas i artikel 1 i den gemensamma ståndpunkten, som alltså bör 
innehålla direktivets mål och syften och formuleras i enlighet härmed.

Ändringsförslag 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 1 – styckena 1a och 1b (nya)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

I detta syfte ska följande avfallshierarki 
gälla som generell regel för lagstiftning 
och politik som rör förebyggande och 
hantering av avfall:
a) Förebyggande och minskning.
b) Förberedelse för återanvändning.
c) Materialåtervinning.
d) Annan återvinning, t.ex. 
energiåtervinning, och
e) Bortskaffande.
När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som 
ger bäst resultat för miljön som helhet. 
Detta kan kräva att vissa avfallsflöden 
avviker från hierarkin, när det är 
motiverat med hänsyn till 
livscykelbedömningar vad avser den 
allmänna påverkan av generering och 
hantering av sådant avfall. 
Medlemsstaterna ska se till att detta sker i 
ett förfarande som medger full medverkan 
och insyn och där hänsyn tas till 
nationella planeringsbestämmelser om 
samråd med och medverkan av 
medborgare och berörda parter.
Medlemsstaterna ska beakta målet om en 
hållbar utveckling och de allmänna 
principerna för miljöskydd, principen om 
försiktighet, förebyggande åtgärder, om 
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att miljöskador avhjälps på plats och 
principen om att förorenaren betalar. De 
ska också ta hänsyn till teknisk 
genomförbarhet och ekonomisk livskraft, 
resursskydd samt den allmänna påverkan 
på miljön, människors hälsa, ekonomi 
och samhälle i enlighet med artiklarna 1 
och 10.

Or. en

(Baseras på ändringsförslag 101/14 från första behandlingen.)

Motivering

Avsikten med det nya ändringsförslaget är att flytta artikel 11 om avfallshierarki till en mer 
framstående plats i direktivet. I kommissionens förslag återfanns avfallshierarkin i artikel 1. 
Därför flyttas texten om avfallshierarki, vilket omfattar ändringsförslag 21 och 22, tillbaka 
till artikel 1, och artikel 11 bör således utgå. Om det antas måste alla referenser till artikel 11 
i den gemensamma ståndpunkten anpassas på vederbörligt sätt. Formuleringen i det sista 
stycket bör anpassas för att återspegla bestämmelserna i fördraget.

Ändringsförslag 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) Mark (in situ), inklusive icke utgrävd 
förorenad jord och byggnader med 
permanent markkontakt.

utgår

Or. en

(Återinför delvis ändringsförslag 15/134/102/123/126 från första behandlingen.)

Motivering

Enligt EG-domstolen bör icke utgrävd förorenad jord betraktas som avfall. Därför bör det 
inte helt uteslutas från direktivets tillämpningsområde, utan endast uteslutas i sådan 
utsträckning att det kan omfattas av framtida gemenskapslagstiftning om markskydd.
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Förorenade platser utgör ett allvarligt miljöproblem och bör hanteras på rätt sätt.

Ändringsförslag 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) Mark (in situ), inklusive icke utgrävd 
förorenad jord och byggnader med 
permanent markkontakt.

b) Mark (in situ), inklusive icke utgrävd 
förorenad jord och byggnader och andra 
fasta anläggningar med permanent 
markkontakt.

Or. en

Motivering

Utöver byggnader finns det även andra fasta anläggningar med markkontakt. Därför är det 
nödvändigt att nämna dem.

Ändringsförslag 68
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) Icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material som grävts ut 
i samband med byggverksamhet, när det är 
säkerställt att materialet kommer att 
användas för byggnation i sitt naturliga 
tillstånd på den plats där grävningen 
utfördes.

c) Icke förorenad utgrävd jord och annat 
naturligt förekommande material, när det 
är säkerställt att materialet kommer att 
användas i sitt naturliga tillstånd på den 
plats där grävningen utfördes eller på 
annan plats.

Or. de

Motivering

Europaparlamentet antog detta ändringsförslag vid första behandlingen den 
13 februari 2007. Icke förorenat utgrävt material som används på nytt på samma plats 
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betraktar EU:s myndigheter i regel inte som avfall. Om samma material ska användas någon 
annanstans behandlas det däremot ofta som avfall. Detta förorsakar avsevärda 
förvaltningskostnader och krav utan att medföra något mervärde.

Ändringsförslag 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) Icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material som grävts ut 
i samband med byggverksamhet, när det är 
säkerställt att materialet kommer att 
användas för byggnation i sitt naturliga 
tillstånd på den plats där grävningen 
utfördes.

c) Icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material som grävts ut 
i samband med byggverksamhet, när det är 
säkerställt att materialet kommer att 
användas för byggnation i sitt naturliga 
tillstånd på den plats där grävningen 
utfördes eller på annan plats, under 
förutsättning att det naturligt 
förekommande materialet inte har 
egenskaper som kan komma att avsevärt 
påverka den mottagande miljön.

Or. fr

Motivering

Avsikten är att undvika att förändringar eventuellt uppstår i den mottagande miljön, om 
naturligt förekommande material tillförs utifrån. Detta kan ske till exempel om det tillförda 
materialet innehåller höga halter av ett eller flera ämnen som skulle kunna leda till en 
förändring av den naturliga balansen.

Ändringsförslag 70
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) Icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material som grävts ut 
i samband med byggverksamhet, när det 

c) Icke förorenat utgrävt material, som 
kan användas, på samma plats eller på 
annan plats. 
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är säkerställt att materialet kommer att 
användas för byggnation i sitt naturliga 
tillstånd på den plats där grävningen 
utfördes.

Or. en

Motivering

Återinför ordalydelsen från parlamentets första behandling. Allt icke förorenat utgrävt 
material, inte bara material som grävts ut i samband med byggverksamhet, bör undantas från 
direktivets tillämpningsområde. Det behövs inga avfallsbestämmelser för dessa material.

Ändringsförslag 71
Avril Doyle

Rådets gemensamma ståndpunkt
Article 2 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) Icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material som grävts ut 
i samband med byggverksamhet, när det är 
säkerställt att materialet kommer att 
användas för byggnation i sitt naturliga 
tillstånd på den plats där grävningen 
utfördes.

c) Icke förorenad utgrävd jord och annat 
naturligt förekommande material, när det 
är säkerställt att materialet kommer att 
användas i sitt naturliga tillstånd på den 
plats där grävningen utfördes eller på 
annan plats.

Or. en

(Återinför delvis ändringsförslag 15/134/102/123/126 från första behandlingen.)

Motivering

När icke förorenat utgrävt material återanvänds på samma plats betraktar myndigheterna i 
EU det normalt sett inte som avfall. När samma material avses att användas någon 
annanstans och förs bort från utgrävningsplatsen betraktas det däremot alltid som avfall.
Detta medför avsevärda administrativa kostnader och besvär.



PE402.733v01-00 36/68 AM\711129SV.doc

SV

Ändringsförslag 72
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Följande ska undantas från detta 
direktivs tillämpningsområde i den 
utsträckning de redan omfattas av annan 
gemenskapslagstiftning:

2. Följande ska undantas från detta 
direktivs tillämpningsområde om de redan 
omfattas av annan gemenskapslagstiftning:

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs att de EU-direktiv eller EU-förordningar som gäller vissa 
typer av avfall har företräde framför detta direktiv eftersom de utgör särskild 
avfallslagstiftning.

Ändringsförslag 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

aa) Mark (in situ), inklusive icke utgrävd 
förorenad jord och byggnader med
permanent markkontakt.

Or. en

(Återinför delvis ändringsförslag 15/134/102/123/126 från första behandlingen.)

Motivering

Enligt EG-domstolen bör icke utgrävd förorenad jord betraktas som avfall. Därför bör det 
inte helt uteslutas från direktivets tillämpningsområde, utan endast uteslutas i sådan 
utsträckning att det kan omfattas av framtida gemenskapslagstiftning om markskydd.
Förorenade platser utgör ett allvarligt miljöproblem och bör hanteras på rätt sätt.
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Ändringsförslag 74
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) Animaliska biprodukter, inbegripet 
bearbetade produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 1774/2002, utom 
sådana som är avsedda för förbränning, 
deponier eller användning i biogas- eller 
komposteringsanläggning.

b) Animaliska biprodukter, inbegripet 
bearbetade produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 1774/2002.

Or. de

Motivering

Genom strykningen undviks osäkerhet om rättsläget. Förordning (EG) nr 1774/2002 har i 
egenskap av särskild lagstiftning företräde framför ett ramdirektiv. Därför bör man än en 
gång klargöra att undantagen i detta ramdirektiv gäller förordningens hela 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 75
Eija-Riitta Korhola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) Animaliska biprodukter, inbegripet 
bearbetade produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 1774/2002, utom 
sådana som är avsedda för förbränning,
deponier eller användning i biogas- eller 
komposteringsanläggning.

b) Stallgödsel, oanvända livsmedel och 
animaliska biprodukter, inbegripet 
bearbetade produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 1774/2002, som även 
används i kombinerad produktion av 
biogas och gödningsmedel, utom sådana 
som är avsedda för förbränning eller
deponier. 

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att avfallsdirektivet ska bli förenligt med nya 
klimatåtgärder och paketet om förnybar energi. Nya möjligheter att behandla stallgödsel och 
animaliska biprodukter, inklusive oanvända förädlade livsmedel, behövs även med tanke på 
de nya målen om att skydda vattenkvaliteten. En möjlighet är att använda stallgödsel, 
biprodukter och oanvända livsmedel för biogasproduktion (energi) i kombination med 
produktion av gödningsmedel.

Ändringsförslag 76
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) Avfall från prospektering, brytning, 
behandling och lagring av mineralresurser
samt drift av stenbrott som omfattas av 
direktiv 2006/21/EG.

d) Avfall från prospektering, brytning, 
behandling och lagring av 
mineraltillgångar samt drift av stenbrott 
som omfattas av direktiv 2006/21/EG.

Or. de

Motivering

Artikel 2.2 d bör anpassas till begreppen i artikel 2.1 i direktiv 2006/21/EG.

Ändringsförslag 77
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4) biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart 
trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och 
köksavfall från hushåll, restauranger, 
catering och detaljhandelslokaler och 
jämförbart avfall från livsmedelsindustrin,

4) biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart 
trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och 
köksavfall från hushåll, restauranger, 
catering och detaljhandelslokaler och 
jämförbart avfall från bearbetning av 
produkter från jordbruk eller skogsbruk,

Or. de
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Motivering

I definitionen av begreppet biologiskt avfall, som på nytt införs i den gemensamma 
ståndpunkten om ramdirektivet om avfall, ingår inte vissa avfall som lämpar sig väl för 
kompostering, såsom tobaksfibrer eller avfall från foderproduktion. Dessa ingick däremot i 
ändringsförslag 30 som antogs vid första behandlingen. Definitionen behöver därför 
kompletteras.

Ändringsförslag 78
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4) biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart 
trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och 
köksavfall från hushåll, restauranger, 
catering och detaljhandelslokaler och 
jämförbart avfall från 
livsmedelsindustrin,

4) biologiskt avfall: avfall av animaliskt 
eller vegetabiliskt ursprung för 
återvinning, som kan brytas ned av 
mikroorganismer, i marken levande 
organismer eller enzymer; markmaterial 
utan väsentlig andel biologiskt avfall och 
växtrester från jordbruksproduktion, som 
omfattas av tillämpningsområdet för 
artikel 2.1 f, är inte biologiskt avfall,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 30 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 79
Eija-Riitta Korhola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 10a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

10a) separat insamling: insamling då en 
avfallsström hålls åtskild efter avfallets 
typ och natur samt samlas in och 
transporteras separat,
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Or. en

Motivering

Separat insamling kommer att bli allt viktigare på vägen mot ett återvinningssamhälle och för 
att skapa föregångsmarknader för återvinning. (Ändringsförslag 104 i parlamentets 
första behandling, som stöds av kommissionen).

Ändringsförslag 80
Cristiana Muscardini

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 10a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

10a) separat insamling: insamling då en 
avfallsström hålls åtskild efter avfallets 
typ och natur samt samlas in och 
transporteras separat,

Or. en

Motivering

Separat insamling kommer att bli allt viktigare på vägen mot ett återvinningssamhälle och för 
att skapa föregångsmarknader för återvinning. Ändringsförslag 104 i första behandlingen.

Ändringsförslag 81
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 11 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) halten av skadliga ämnen i material och 
produkter,

c) halten av farliga ämnen i material och 
produkter,

Or. en
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Motivering

Termen ”farlig” är mer lämplig än ”skadlig”, eftersom det är ett det samlingsnamn som 
används i EU:s lagstiftning om farliga ämnen och preparat. 

Ändringsförslag 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 13a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

13a) upparbetning inför återvinning eller 
bortskaffande: verksamheter som föregår 
slutlig återvinning eller slutligt 
bortskaffande av avfall såsom sortering, 
krossning, komprimering, sintring, 
torkning, fragmentering, konditionering, 
sammansmältning, blandning eller
separering; kommissionen ska senast den 
... lägga fram ett förslag till rättsakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget för antagande av 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa miljökriterier och 
effektivitetskriterier som ska användas för 
att bedöma huruvida upparbetningen har 
lett till ett återvinningsförfarande,

Or. de

(Baserat på artikel 3 i från första behandlingen.)

Motivering

Vid avfallshantering går största delen av avfallet inte direkt till slutlig återvinning eller 
slutligt bortskaffande. Avfallet upparbetas däremot allt som oftast först i självständiga 
anläggningar. På grund av denna verksamhets stora praktiska betydelse bör man ge en 
självständig definition av ”upparbetning inför återvinning eller bortskaffande”, som hittills 
bara kort har nämnts i artikel 3 i. Därför är det lämpligt att i enlighet med 
lagstiftningsförfarandet i artikel 251 i fördraget fastställa miljökriterier och 
effektivitetskriterier för upparbetning.
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Ändringsförslag 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett 
nyttigt ändamål, genom att det antingen 
vid anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

14) återvinning: ett förfarande för 
avfallshantering som 

a) innebär att avfall ersätter andra 
resurser som skulle ha utnyttjats för att 
fylla denna funktion eller att det bereds 
för sådant utnyttjande,
b) innebär att avfall verkligen nyttiggörs 
genom detta ersättande,
c) uppfyller alla effektivitetskriterier som 
fastställs i enlighet med artikel 35.1,
d) minskar den totala negativa påverkan 
på miljön genom att avfallet används som 
ersättning för andra resurser,
e) säkerställer att produkterna uppfyller 
villkoren i tillämplig 
gemenskapslagstiftning om säkerhet och 
tillämpliga gemenskapsstandarder,
f) innebär att skyddet av människans 
hälsa och miljön ges hög prioritet och 
minimerar bildande, utsläpp och 
spridning av farliga ämnen i processen;
bilaga II innehåller en harmoniserad 
förteckning över återvinningsförfaranden, 
som kan ses över,

Or. en

(Första delen återinför ändringsförslag 127 från första behandlingen, medan det sista stycket 
är ett nytt ändringsförslag i enlighet med artikel 62.2 c i arbetsordningen.)
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Motivering

Ersättning av resurser bör endast ses vid anläggningen, inte i samhället i stort, eftersom detta 
riskerar att bli alltför brett för att vara meningsfullt.

Bilaga II bör ses som en harmoniserad förteckning som naturligtvis kan ses över. Annars kan 
medlemsstaterna komma att tolka bestämmelserna olika och nationella planer för 
avfallshantering kan undergrävas genom gränsöverskridande avfallstransporter.

Ändringsförslag 84
Johannes Blokland

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett 
nyttigt ändamål, genom att det antingen 
vid anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

14) återvinning: ett förfarande för 
avfallshantering som 

1) innebär att avfall ersätter andra 
resurser som skulle ha utnyttjats för att 
fylla denna funktion vid anläggningen 
eller att det bereds för sådant utnyttjande,
2) innebär att avfall verkligen nyttiggörs 
genom detta ersättande.
3) uppfyller alla effektivitetskriterier som 
fastställs i enlighet med artikel 35.1.
4) minskar den totala negativa påverkan 
på miljön genom användningen av avfall 
som ersättning för andra resurser,
5) säkerställer att produkterna uppfyller 
villkoren i tillämplig 
gemenskapslagstiftning om säkerhet och 
tillämpliga gemenskapsstandarder,
6) innebär att skyddet av människans 
hälsa och miljön ges hög prioritet och 
minimerar bildande, utsläpp och 
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spridning av farliga ämnen i processen;
bilaga II innehåller en uttömmande 
förteckning över återvinningsförfaranden;
ett förfarande för förberedelse ska endast 
godkännas som återvinning, om syftet är 
att förbereda avfallet för efterföljande 
återvinning eller materialåtervinning med 
beaktande av artikel 16, och om det 
samtidigt från början är säkert att allt 
eller den största delen av det förberedda 
avfallet alltid kommer att gå till 
återvinning eller materialåtervinning,

Or. en

Motivering

Omformulering av föredragandens ändringsförslag 8. Orden ”i samhället i stort” utgår, 
eftersom detta inte går att bevisa i praktiken. Angående bilaga II bör förteckningen anses 
vara uttömmande och för alla förberedande förfaranden (som anges i bilaga II) bör det vara 
säkert att syftet är återvinning.

Ändringsförslag 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett nyttigt 
ändamål, genom att det antingen vid 
anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett nyttigt 
ändamål, genom att det antingen vid 
anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden; 
upparbetning ska erkännas som 
återvinning bara om denna verksamhet 
syftar till upparbetning av avfall för därpå 
följande återvinning eller återanvändning 
med beaktande av artikel 16 och om det 
redan från början står klart att det 
upparbetade avfallet alltid helt och hållet 
eller till största delen kommer att 
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återvinnas eller återanvändas,

Or. de

Motivering

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Ändringsförslag 86
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett nyttigt 
ändamål, genom att det antingen vid 
anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett nyttigt 
ändamål, genom att det antingen vid 
anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en gemensam förteckning över 
återvinningsförfaranden, som ska 
utvärderas och ses över regelbundet mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen,

Or. fr

Motivering

Rådets formulering i den gemensamma ståndpunkten är inte acceptabel eftersom det står att 
förteckningen i bilaga II inte är uttömmande, vilket innebär en risk för att förfaranden som 
inte är återvinning klassificeras som sådana på olika sätt i olika medlemsstater. Vidare bör 
bilaga II ses över och anpassas efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, om nya 
återvinningsförfaranden tas fram. 
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Ändringsförslag 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett nyttigt 
ändamål, genom att det antingen vid 
anläggningen eller i samhället i stort
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett nyttigt 
ändamål, genom att det ersätter annat 
material som i annat fall skulle ha använts 
för ett visst syfte eller förbereds för detta 
syfte; bilaga II innehåller en icke 
uttömmande förteckning över 
återvinningsförfaranden,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget antogs av parlamentet vid första behandlingen och fastställer tydligt 
återvinningens syfte som avfallshantering. Det är viktigt att bestämmelserna är mindre 
allmänna om när ersättning äger rum och i vilka fall den är meningsfull.

Ändringsförslag 88
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett nyttigt 
ändamål, genom att det antingen vid 
anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta syfte är att skapa avfall som har ett 
nyttigt ändamål, genom att det antingen vid 
anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte, samtidigt som 
man lägger vikt vid att minska de 
allmänna negativa följderna för miljön 
och tar hänsyn till skyddet av människors 
hälsa; i detta sammanhang ska man ta 
hänsyn till hållbar användning av 
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material och särskilt beakta effekterna på 
miljön och människors hälsa; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

Or. de

(Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslagen 6 och 127 från första behandlingen.)

Motivering

Enligt definitionen av begreppet återvinning, som nu ingår i texten, skulle också användning 
av hushållsavfall till att fylla gruvor i områden med ogenomtränglig mark (så att 
grundvattnet inte hotas av förorening) kunna utgöra återvinning. Det här utgör ingen hållbar 
återvinning, eftersom efterföljande generationer belastas med detta avfallsproblem. 

Med tanke på avfallshierarkin, som med hänsyn till miljöaspekter ger större värde åt 
återvinning av avfall än bortskaffande, behövs det ytterligare ett tillägg. 

Begreppet ”främsta syfte” används dessutom i EG-domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 89
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 14 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

I detta sammanhang ska man ta hänsyn 
till hållbar användning av material och 
särskilt beakta effekterna på miljön och 
människors hälsa,

Or. de

Motivering

Den gemensamma ståndpunkten innehåller i motsats till kommissionens förslag en definition 
av begreppet återvinning. Enligt denna definition skulle också användning av hushållsavfall 
till att fylla gruvor i områden med ogenomtränglig mark (så att grundvattnet inte hotas av 
förorening) kunna utgöra återvinning. I samband med denna typ av avfallshantering leder 
användningen av avfall visserligen inte till någon omedelbar fara för miljön eller människors 
hälsa, men den utgör heller inte hållbar återvinning. Efterföljande generationer belastas med 
detta avfallsproblem, eftersom det är de som måste sörja för bortskaffandet efter det att 
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avfallet har grävts upp.

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

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3, led 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket 
avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det 
ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial,

16) materialåtervinning: upparbetning av 
material eller ämnen från avfall genom 
en tillverkningsprocess där materialet 
eller ämnet bildar eller ingår i nya
produkter, material eller ämnen, antingen 
för det ursprungliga ändamålet eller för 
andra ändamål; det omfattar upparbetning 
av organiskt material men exempelvis inte 
energiåtervinning, omvandling för 
användning som bränsle, processer som 
innebär förbränning eller användning 
som energikälla, vilket även omfattar 
kemisk energi, eller fyllmaterial,

Or. en

Ändringsförslag 91
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket 
avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det 
ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial,

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket 
avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det 
ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål; det omfattar inte 
energiåtervinning,
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Or. de

Motivering

Den definition av begreppet materialåtervinning som föreslås i den gemensamma 
ståndpunkten är opraktisk. Här föreslås en entydig bestämmelse med avseende på 
energiåtervinning.

Ändringsförslag 92
Françoise Grossetête

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket 
avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det 
ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle
eller fyllmaterial,

16) materialåtervinning: upparbetning av 
material eller ämnen från avfall genom 
en tillverkningsprocess där materialet 
eller ämnet bildar eller ingår i nya
produkter; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte exempelvis 
energiåtervinning, omvandling för 
användning som bränsle, processer som 
innebär förbränning eller användning 
som energikälla, vilket även omfattar 
kemisk energi, och upparbetning till 
material som ska användas som 
fyllmaterial,

Or. en

Motivering

I det här direktivet avses med återvinning att återigen genomgå en cykel eller med andra ord 
upparbetning av material eller ämnen. Just denna tolkning gjorde parlamentet i sin första 
behandling. Denna definition är nödvändig för att 1) på lämpligt sätt skilja mellan 
återvinning och materialåtervinning, som oftast är olika slags förfaranden och har olika 
syften, och att 2) se till att materialåtervinningsmålen inte blir meningslösa.
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Ändringsförslag 93
Eija-Riitta Korhola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket 
avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det 
ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial,

16) materialåtervinning: upparbetning av 
material eller ämnen från avfall genom 
en tillverkningsprocess där materialet 
eller ämnet bildar eller ingår i nya
produkter, material eller ämnen, antingen 
för det ursprungliga ändamålet eller för 
andra ändamål; det omfattar upparbetning 
av organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial,

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att göra definitionen tydligare och bättre beakta den 
successiva upparbetningen till nya materialåtervunna produkter i en industriell kedja. 
(Ändringsförslag 21 från parlamentets första behandling, som stöds av kommissionen.)

Ändringsförslag 94
Cristiana Muscardini

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket 
avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det 
ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 

16) materialåtervinning: upparbetning av 
material eller ämnen från avfall genom 
en tillverkningsprocess där materialet 
eller ämnet bildar eller ingår i nya
produkter, material eller ämnen, antingen 
för det ursprungliga ändamålet eller för 
andra ändamål; det omfattar upparbetning 
av organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
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eller fyllmaterial, eller fyllmaterial,

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att göra definitionen tydligare och bättre beakta den 
successiva upparbetningen till nya materialåtervunna produkter i en industriell kedja. 

Ändringsförslag 21 i parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 95
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 16

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket 
avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det 
ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial,

16) materialåtervinning: varje form av 
återvinningsförfarande enligt punkt 14 
genom vilket avfallsmaterial upparbetas till 
produkter, material eller ämnen, antingen 
för det ursprungliga ändamålet eller för 
andra ändamål; det omfattar upparbetning 
av organiskt material men inte 
energiåtervinning och upparbetning till 
material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial,

Or. de

Motivering

Denna definition bör innehålla en hänvisning till definitionen av begreppet återvinning, så att 
det klart framgår att materialåtervinning är en typ av återvinning.
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Ändringsförslag 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 16a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

16a) materialåtervunnet eller 
materialåtervinningsgrad: avgörs av 
vilken mängd material från en 
materialåtervinningsprocess som används 
som material i nya produkter, material 
eller ämnen,

Or. en

Motivering

Definitionen av materialåtervinning är inte svaret på debatten om tillförsel och resultat, när 
målen för materialåtervinning ska fastställas eller mängden materialåtervunnet avfall ska 
rapporteras. Det är nödvändigt att lägga till en definition för att göra klart att det är 
resultatet av materialåtervinningsprocessen som bör mätas och användas för att ett avfall 
verkligen räknas som materialåtervunnet.

Ändringsförslag 97
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 18

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

18) bortskaffande: varje förfarande som 
inte utgör återvinning, även om det medför 
återvinning av ämnen eller energi; 
bilaga I innehåller en icke uttömmande 
förteckning över förfaranden för 
bortskaffande,

18) bortskaffande: varje förfarande som 
inte utgör återvinning; bilaga I innehåller 
en icke uttömmande förteckning över 
förfaranden för bortskaffande; alla 
bortskaffningsförfaranden ska ge skyddet 
av människors hälsa och miljön hög 
prioritet,

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att tydligt göra skillnad mellan återvinning och bortskaffande av avfall. Ordet 
”återvinning” skapar förvirring när det gäller utvinning av ämnen eller energi från avfall i 
speciella industrianläggningar.

Ändringsförslag 98
Anne Laperrouze

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 19a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

19a) energiåtervinning: användning av 
brännbart avfall som bränsle för att alstra 
energi genom direkt förbränning med 
eller utan annat avfall eller bränsle men 
med värmeåtervinning; 
avfallsförbränning där mängden energi 
som tillförs vid processen överstiger den 
mängd energi som erhålls betraktas inte 
som energiåtervinning,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 26 från parlamentets första behandling.

Om direktivet skall kunna genomföras på rätt sätt krävs en exakt definition av 
”energiåtervinning” i artikel 3. Enligt den föreslagna definitionen bör energiåtervinning 
omfatta alla förfaranden där brännbart avfall används som bränsle för att alstra energi. För 
att skilja mellan återvinning och bortskaffande anges det i förslaget att processen endast kan 
betraktas som energiåtervinning om processen är så effektiv att energi alstras från avfallet.
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Ändringsförslag 99
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 19a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

19a) bästa tillgängliga teknik för 
avfallshantering: effektivaste och 
modernaste utvecklingssteg av 
verksamheter och motsvarande 
driftsmetoder, som anger att en viss teknik 
är praktiskt lämpad för att förebygga 
risker för människors hälsa och skador på 
miljön vid hantering av avfall; artikel 2.11 
och bilaga IV i direktiv 96/61/EG ska 
tillämpas på motsvarande sätt,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 32 från första behandlingen.

Ändringsförslag 100
Péter Olajos

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 19a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

19a) förbehandling: åtgärd som vidtas för 
att på ett miljövänligt sätt transportera, 
lagra, återvinna eller bortskaffa avfall 
som kräver ytterligare behandling,

Or. hu

Motivering

Det är oroande att förslaget inte inbegriper förbehandling. Enligt flera rättsliga 
bestämmelser är ytterligare avfallsbehandling inte tillåten utan förbehandling, även om 
marknadsaktörerna på detta område för det mesta driver en självständig verksamhet.
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Samtidigt förekommer begreppet förbehandling på flera ställen i direktivet.

Ändringsförslag 101
Péter Olajos

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 19b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

19b) organisation för samordning av 
behandling: oberoende organisation som 
bildats för att ombesörja tillverkares och 
distributörers skyldigheter när det gäller 
retur och återvinning. Organisationen tar 
mot betalning på sig tillverkarnas och 
distributörernas skyldigheter enligt i avtal 
fastställda villkor och organiserar och 
samordnar retur och återvinning eller 
bortskaffande av avfall som den ansvarar 
för,

Or. hu

Motivering

Det finns i medlemsstaterna många organisationer som samordnar behandling och ser till att 
tillverkarna uppfyller sina skyldigheter när det gäller retur och återvinning av fall. I sitt 
dagliga arbete utför de viktiga avfallsförvaltninguppgifter, inte bara genom att sköta om retur 
och återvinning av produkter som blivit avfall utan också genom att aktivt utbilda 
allmänheten och ge miljöinformation, i många fall i samarbete med miljöministeriet. Vi 
rekommenderar att deras rättsliga ställning klargörs genom att denna definition antas.

Ändringsförslag 102
Péter Olajos

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – led 19c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

19c) sekundär råvara: avfall som 
återvunnits och uppfyller kriterierna för 
råvaror.
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Or. hu

Motivering

I artikel 5 framgår det inte hur material som inte längre är avfall ska betecknas. I praktiken 
kallar branschen avfall som återvunnits för sekundär råvara. 

Ändringsförslag 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 3a
1. Följande avfallshierarki ska gälla som 
generell regel för lagstiftning och politik 
som rör förebyggande och hantering av 
avfall:
a) Förebyggande och minskning.
b) Förberedelse för återanvändning.
c) Materialåtervinning.
d) Annan återvinning, t.ex. 
energiåtervinning, och
e) Bortskaffande.
2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som 
ger bäst resultat för miljön som helhet. 
Detta kan kräva att vissa avfallsflöden 
avviker från hierarkin, när det är 
motiverat med hänsyn till 
livscykelstänkandet vad avser den 
allmänna påverkan av generering och 
hantering av sådant avfall. 
Medlemsstaterna ska se till att detta sker i 
ett förfarande som medger full medverkan 
och insyn och där hänsyn tas till 
nationella planeringsbestämmelser om 
samråd med och medverkan av 
medborgare och berörda parter.
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Medlemsstaterna ska ta hänsyn till de 
allmänna miljöskyddsprinciperna om 
försiktighet och hållbarhet, teknisk 
genomförbarhet och ekonomisk livskraft, 
resursskydd samt den allmänna påverkan
på miljön, människors hälsa, ekonomi 
och samhälle i enlighet med artiklarna 1 
och 10.

Or. en

(Tidigare artikel 11.)

Motivering

Ändringsförslaget innehåller ändringsförslag 21 och 22 i förslaget till rekommendation.
Avsikten med det nya ändringsförslaget är att flytta artikel 11 om avfallshierarki till en mer 
framstående plats i direktivet. I kommissionens förslag återfanns avfallshierarkin i artikel 1.
Därför flyttas texten om avfallshierarki, vilket omfattar ändringsförslag 21 och 22, till en ny 
artikel 3a, och artikel 11 bör således utgå.

Ändringsförslag 104
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Biprodukter

1. Ett ämne eller ett föremål som 
uppkommer genom en produktionsprocess 
vars huvudsyfte inte är att producera detta 
kan endast betraktas som biprodukt i 
stället för som avfall enligt artikel 3.1 om 
följande villkor är uppfyllda:
a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller 
föremålet kommer att fortsätta att 
användas.
b) Ämnet eller föremålet ska kunna 
användas direkt utan någon annan 
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bearbetning än normal industriell praxis.
c) Ämnet eller föremålet ska produceras 
som en integrerad del i en 
produktionsprocess.
d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 
uppfylla alla relevanta produkt , miljö och 
hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen och inte leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller 
människors hälsa.
2. På grundval av de villkor som fastställs 
i punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Dessa åtgärder, 
vilkas syfte är att ändra icke väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

Or. fr

(De riktlinjer som Europeiska kommissionen lagt fram (den 21 februari 2007) bör användas 
för att förtydliga denna fråga och undvika eventuella rättstvister.)

Motivering

Definitionen i rådets gemensamma ståndpunkt kan komma att öka förvirringen och leda till en 
oönskad omklassificering av avfall och biprodukter. Begreppet ”biprodukt” utgör en stor 
källa till rättstvister och ett hot för miljö- och hälsoskyddet samt de höga målen för dessa 
båda områden. En ny kategori mellan produkter och avfall bör inte införas.

Ändringsförslag 105
Johannes Blokland

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Ett ämne eller ett föremål som 1. Ett ämne eller ett föremål som 
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uppkommer genom en produktionsprocess 
vars huvudsyfte inte är att producera detta 
kan endast betraktas som biprodukt i stället 
för som avfall enligt artikel 3.1 om 
följande villkor är uppfyllda:

uppkommer genom en produktionsprocess 
vars huvudsyfte inte är att producera detta 
kan endast betraktas som biprodukt i stället 
för som avfall enligt artikel 3.1 om 
villkoren i bilaga -Ia är uppfyllda:

a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller 
föremålet kommer att fortsätta att 
användas.
b) Ämnet eller föremålet ska kunna 
användas direkt utan någon annan 
bearbetning än normal industriell praxis.
c) Ämnet eller föremålet ska produceras 
som en integrerad del i en 
produktionsprocess.
d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 
uppfylla alla relevanta produkt-, miljö-
och hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen och inte leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller 
människors hälsa.
2. På grundval av de villkor som fastställs 
i punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Dessa åtgärder, 
vilkas syfte är att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

2. Bilaga -Ia kan ändras för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Om det kvarstår 
oklarheter får ytterligare åtgärder antas 
för att klargöra huruvida ett ämne ska 
betraktas som en biprodukt eller som 
avfall. Dessa åtgärder, inbegripet miljö-
och kvalitetskriterier, vilkas syfte är att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 36.2.

3. Inom ramen för detta direktiv är en 
biprodukt inte ett avfall och kan således 
betraktas som en produkt.

Or. en

(Enligt artikel 62.1 d i arbetsordningen kan kommissionens meddelande (KOM(2007)0059) 
av den 21 februari 2007 betraktas som en ny omständighet som uppstått sedan 

första behandlingen (13 februari 2007).)
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Motivering

Beslutsträdet i bilaga II till meddelandet är ett mycket bra hjälpmedel för att bedöma om ett 
material är en biprodukt eller ett avfall. Det bör tydligt framgå att EU-rätten bara skiljer 
mellan två kategorier: avfall eller icke-avfall (produkt). Därför bör det göras helt klart att en 
biprodukt inte är ett avfall utan en produkt, för att undvika en eventuell överlappning eller 
lucka mellan avfallslagstiftningen och Reach.

Ändringsförslag 106
Anne Laperrouze

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Biprodukter

1. Ett ämne eller ett föremål som 
uppkommer genom en produktionsprocess 
vars huvudsyfte inte är att producera detta 
kan endast betraktas som biprodukt i 
stället för som avfall enligt artikel 3.1 om 
följande villkor är uppfyllda:
a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller 
föremålet kommer att fortsätta att 
användas.
b) Ämnet eller föremålet ska kunna 
användas direkt utan någon annan 
bearbetning än normal industriell praxis.
c) Ämnet eller föremålet ska produceras 
som en integrerad del i en 
produktionsprocess.
d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 
uppfylla alla relevanta produkt-, miljö-
och hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen och inte leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller 
människors hälsa.
2. På grundval av de villkor som fastställs 
i punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
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betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Dessa åtgärder, 
vilkas syfte är att ändra icke väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

Or. en

(Kommissionen lade fram sitt tolkningsmeddelande om biprodukter efter parlamentets 
första behandling. Detta kan anses vara en ny omständighet.)

Motivering

I den nuvarande versionen kan artikel 4 om biprodukter användas för att kringgå både 
avfallsdirektivet och Reachdirektivet. Risken är att denna artikel ökar osäkerheten om 
rättsläget. 

Ändringsförslag 107
Marcello Vernola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Ett ämne eller ett föremål som 
uppkommer genom en produktionsprocess 
vars huvudsyfte inte är att producera detta 
kan endast betraktas som biprodukt i stället 
för som avfall enligt artikel 3.1 om 
följande villkor är uppfyllda:

1. Ett ämne eller ett föremål som 
uppkommer genom en produktionsprocess 
vars huvudsyfte inte är att producera detta 
kan endast betraktas som biprodukt i stället 
för som avfall enligt artikel 3.1 om 
uteslutande följande villkor är uppfyllda:

Or. it

Motivering

Man bör undvika att medlemsstaterna ställer ytterligare villkor som skulle kunna göra 
genomförandet av direktivet ännu mer betungande. 
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Ändringsförslag 108
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller 
föremålet kommer att fortsätta att 
användas.

a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller 
föremålet kommer att fortsätta att användas
och att det finns en marknad för detta.

Or. de

Motivering

För produkter måste det självklart finnas en marknad. Detta måste därför också vara en 
förutsättning för biprodukter.

Ändringsförslag 109
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) Ämnet eller föremålet ska kunna 
användas direkt utan någon annan 
bearbetning än normal industriell praxis.

b) Ämnet eller föremålet ska kunna 
användas direkt utan någon annan 
bearbetning än normal industriell praxis, 
varvid hänsyn ska tas till avfallsspecifika 
föroreningar.

Or. de

(Den gemensamma ståndpunkten innehåller en ny artikel om biprodukter.)

Motivering

Ett ämne som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera 
detta kan innehålla föroreningar. Om ett ämne innehåller avfallsspecifika föroreningar som 
inte ingår i andra produkter som används för samma ändamål tyder detta på en avsikt att 
bortskaffa ämnet. Detta måste klargöras i artikel 4.
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Ändringsförslag 110
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) Ämnet eller föremålet ska produceras 
som en integrerad del i en 
produktionsprocess.

c) Ämnet eller föremålet ska produceras i 
en viss sammansättning eller enligt vissa 
specifikationer som en integrerad del i en 
produktionsprocess, med beaktande av 
kvalitetssäkringskrav.

Or. de

Motivering

För att en produkt ska överleva krävs det att kvaliteten förblir oförändrad. Detta måste därför 
också vara en förutsättning för biprodukter.

Ändringsförslag 111
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 
uppfylla alla relevanta produkt-, miljö- och 
hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen och inte leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller människors 
hälsa.

d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska
uppfylla alla relevanta produkt-, miljö- och 
hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen och inte leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller människors 
hälsa. Det ska säkerställas att 
avfallsspecifika föroreningar inte kommer 
in i ämneskretsloppet i sådana mängder 
att fara uppstår för människors hälsa 
eller miljön.

Or. de

(Den gemensamma ståndpunkten innehåller en ny artikel om biprodukter.)
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Motivering

Ett ämne som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera 
detta kan innehålla föroreningar. Om ett ämne innehåller avfallsspecifika föroreningar som 
inte ingår i andra produkter som används för samma ändamål tyder detta på en avsikt att 
bortskaffa ämnet. Detta måste klargöras i artikel 4.

Ändringsförslag 112
Marcello Vernola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 
uppfylla alla relevanta produkt-, miljö- och 
hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen och inte leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller 
människors hälsa.

d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 
uppfylla alla relevanta produkt-, miljö- och 
hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen.

Or. it

Motivering

Den sista satsen i den gemensamma ståndpunkten verkar överflödig med tanke på 
bestämmelsen om att lagstadgade miljö- och hälsoskyddskrav ska uppfyllas.

Ändringsförslag 113
Mojca Drčar Murko

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 
uppfylla alla relevanta produkt-, miljö-
och hälsoskyddskrav för den specifika 
användningen och inte leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller 

d) Den fortsatta användningen ska vara 
laglig, dvs. biprodukten får inte vara 
något som tillverkaren är skyldig att göra 
sig av med och det får inte röra sig om en 
användning som är förbjuden enligt 
EU-lagstiftning eller nationell 
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människors hälsa. lagstiftning. 

Or. en

Motivering

Artikel 4 är ny. I den gemensamma ståndpunkten införs ett kumulativt test i tre delar (i leden
a, b och c) enligt tidigare rättspraxis från EG-domstolen. Utöver detta test har domstolen 
konstaterat att den användning som biprodukten är avsedd för måste vara laglig. 
Ordalydelsen i led d i den gemensamma ståndpunkten är inte tillräckligt precis. Den bör 
ersättas med den formulering som kommissionen använder i sitt tolkningsmeddelande av den 
21 februari 2007 om avfall och biprodukter.

Ändringsförslag 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. På grundval av de villkor som fastställs i 
punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Dessa åtgärder, 
vilkas syfte är att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

2. På grundval av de villkor som fastställs i 
punkt 1 ska kommissionen lägga fram ett 
förslag till rättsakt för att avgöra vilka 
miljö- och kvalitetskriterier som ska vara 
uppfyllda för att specifika ämnen eller 
föremål ska betraktas som en biprodukt 
och inte som avfall enligt artikel 3.1. I 
avsaknad av sådana föreskrifter på 
gemenskapsnivå eller tillämplig 
rättspraxis ska berörda material eller 
ämnen fortsätta att betraktas som avfall.

Or. en

(Återinför delvis ändringsförslag 107/121 och ändringsförslag 7 från första behandlingen.)

Motivering

Det är viktigt att den nya definitionen av biprodukter inte skapar kryphål och möjligheter att 
kringgå bestämmelserna i detta direktiv. Därför bör vissa miljö- och kvalitetskriterier 
fastställas innan omklassificeringen kan göras. Eftersom kriterierna är grundläggande bör de 
antas enligt medbeslutandeförfarandet.
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Ändringsförslag 115
Mojca Drčar Murko

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. På grundval av de villkor som fastställs i 
punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Dessa åtgärder, 
vilkas syfte är att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

2. På grundval av de villkor som fastställs i 
punkt 1 får kommissionen, efter att 
särskilt beaktat försiktighetsprincipen, 
miljö- och hälsoeffekter samt villkor 
fastställda i rättspraxis, vidta åtgärder för 
att avgöra om vissa ämnen eller föremål 
får betraktas som biprodukter och inte 
som avfall. Dessa åtgärder ska antas 
genom ett förslag till rättsakt eller i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 36.2 beroende på vad 
som är lämpligt.
I avsaknad av sådana föreskrifter på 
EU-nivå eller tillämplig europeisk 
rättspraxis ska berörda material eller 
ämnen fortsätta att betraktas som avfall.

Or. en

Motivering

Artikel 4 gäller en lång rad industriella processer och utgör en ny kategori i lagen. För att 
undvika osäkerhet kring rättsläget måste definitionen av biprodukter tolkas strikt. Det är 
nödvändigt att framhålla att om inga åtgärder vidtas på EU-nivå, fortsätter material och 
ämnen att betraktas som avfall.

Ändringsförslag 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
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för gränsöverskridande transporter till 
tredjeland.

Or. en

(Nytt ändringsförslag för att rätta till ett misstag i första behandlingen och skapa 
överensstämmelse med internationella åtaganden.)

Motivering

Begreppet ”biprodukter” används inte i internationell avfallslagstiftning, t.ex. 
Baselkonventionen om gränsöverskridande transporter av farligt och annat avfall. För att vi 
ska kunna vara säkra på att internationella krav uppfylls, måste biprodukter fortsätta att 
betraktas som avfall när det gäller gränsöverskridande transporter.

Ändringsförslag 117
Françoise Grossetête

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Visst specifikt avfall ska upphöra att 
vara avfall i den mening som avses i 
artikel 3.1 när det har genomgått 
ett återvinningsförfarande och uppfyller 
specifika kriterier som utarbetats på 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna får begära att 
kommissionen avgör ifall ett visst avfall i 
undantagsfall har upphört att vara avfall 
när det har genomgått 
ett återvinningsförfarande i syfte att 
materialåtervinnas och uppfyller specifika 
kriterier som utarbetats på följande villkor:

a) Ämnet eller föremålet ska användas 
allmänt för ett specifikt ändamål.

a) Ämnet eller föremålet ska användas 
allmänt för de specifika ändamålen.

b) Det ska finnas en marknad för eller 
efterfrågan på sådana ämnen eller föremål.

b) Det ska finnas en marknad för eller 
efterfrågan på sådana ämnen eller föremål.

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de 
tekniska kraven för det specifika ändamål 
som avses i led a) och befintlig lagstiftning 
och normer för produkter.

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de 
tekniska kraven för det specifika ändamål 
som avses i led a) och befintlig lagstiftning 
och normer för produkter.

d) Användning av ämnet eller föremålet 
kommer inte att leda till allmänt negativa 
följder för miljön eller människors hälsa.

d) Användning av ämnet eller föremålet 
kommer inte att leda till allmänt negativa 
följder för miljön eller människors hälsa.

Or. en
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Motivering

Enligt nuvarande EU-rätt upphör inte avfall som upparbetas till bränsle att vara avfall förrän 
förbränning har ägt rum. I direktivet om avfallsförbränning finns strikta bestämmelser och 
driftsstandarder som garanterar ett gott folkhälso- och miljöskydd. Om sådana 
avfallsströmmar inte klassificeras som avfall innebär det att förbränningen inte längre 
kommer att omfattas vare sig av direktivet om avfallsförbränning eller bestämmelserna om 
avfallstransporter. Detta skulle kunna ge snedvridna miljöeffekter. 

Ändringsförslag 118
Johannes Blokland

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Visst specifikt avfall ska upphöra att 
vara avfall i den mening som avses i 
artikel 3.1 när det har genomgått 
ett återvinningsförfarande och uppfyller 
specifika kriterier som utarbetats på 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna får begära att 
kommissionen avgör ifall ett visst avfall i 
undantagsfall har upphört att vara avfall i 
den mening som avses i artikel 3.1 när det 
har genomgått ett återvinningsförfarande 
och uppfyller specifika kriterier som 
utarbetats på följande villkor:

a) Ämnet eller föremålet ska användas 
allmänt för ett specifikt ändamål.

a) Ämnet eller föremålet ska användas 
allmänt för ett specifikt ändamål.

b) Det ska finnas en marknad för eller 
efterfrågan på sådana ämnen eller föremål.

b) Det ska finnas en marknad för eller 
efterfrågan på sådana ämnen eller föremål.

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de 
tekniska kraven för det specifika ändamål 
som avses i led a) och befintlig lagstiftning 
och normer för produkter.

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de 
tekniska kraven för det specifika ändamål 
som avses i led a) och befintlig lagstiftning 
och normer för produkter.

d) Användning av ämnet eller föremålet 
kommer inte att leda till allmänt negativa 
följder för miljön eller människors hälsa.

d) Användning av ämnet eller föremålet 
kommer inte att leda till allmänt negativa 
följder för miljön eller människors hälsa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 45 från parlamentets första behandling läggs fram igen för att förtydliga på 
vilka villkor ett avfall kan upphöra att betraktas som avfall.
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