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Ændringsforslag 119
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Betragtning 40

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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

(40) Af hensyn til forenklingen af 
Fællesskabets lovgivning og 
miljøgevinsterne bør de relevante
bestemmelser i Rådets direktiv 
75/439/EØF af 16. juni 1975 om 
bortskaffelse af olieaffald indarbejdes i 
dette direktiv, og direktiv 75/439/EØF bør 
derfor ophæves. Håndtering af olieaffald 
bør ske efter affaldshierarkiets 
grundprincip, og genvinding bør fortsat 
prioriteres. Særskilt indsamling af 
olieaffald er imidlertid fortsat afgørende 
for, at affaldet håndteres forsvarligt og ikke 
skader miljøet som følge af hensigtsmæssig 
bortskaffelse.

Or. de

Ændringsforslag 120
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Dette svarer til Kommissionens oprindelige forslag.
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Ændringsforslag 121
Richard Seeber

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Kriterierne skal om nødvendigt omfatte 
grænseværdier for forurenende stoffer.

udgår

Or. de

(Det er ikke nødvendigt at medtage grænseværdier under kriterierne for affaldsfasens ophør i 
henhold til Reach-forordningen.)

Begrundelse

Når et materiale, som tidligere var omfattet af reglerne for affald, ikke længere er affald, 
underlægges dette materiale alle kravene i Reach-systemet. Det er derfor ikke nødvendigt med 
grænseværdier. 

Ændringsforslag 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko og Jill Evans

Rådets fælles holdning
Artikel 5, stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. De foranstaltninger vedrørende 
vedtagelse af sådanne kriterier og
præcisering af affaldet, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

2. Senest den ...* forelægger 
Kommissionen på grundlag af sin 
vurdering i henhold til stk. 1 om 
nødvendigt et lovgivningsmæssigt forslag, 
hvori den opstiller de miljø- og 
kvalitetskriterier, der skal opfyldes, for at 
visse kategorier af affald, alt efter de heri 
indeholdte produkter, materialer eller 
stoffer, kan anses for at være ophørt med 
at være affald.
* To år efter dette direktivs ikrafttrædelse. 
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Or. en

Begrundelse

Opstilling af miljømæssige kriterier for fastlæggelse af affaldsfasens ophør bør igen 
underlægges den fælles beslutningsprocedure i stedet for komitologiproceduren (på grundlag 
af tanken bag ændringsforslag 45 fra førstebehandlingen). Derudover kræves det, at mulige 
forslag om, at listen over specificerede stoffer skal gennemgås med henblik på fastlæggelse af 
affaldsfasens ophør, såsom glas og papir. 

Ændringsforslag 123
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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

Or. en

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

Begrundelse

Begrebet "affald, der ophører med at være affald" er et ukendt begreb i international 
affaldslovgivning som f.eks. Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende 
overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf. For at sikre fuld overensstemmelse med 
internationale forpligtelser kan det således ikke gælde for grænseoverskridende overførsler.

Ændringsforslag 124
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3a. Den procedure, der henvises til i stk. 1 
og 2, kan aldrig anvendes på farligt affald 
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eller affald, der er beregnet til 
energiudnyttelse.

Or. fr

(Der er specifikke garantier vedrørende forvaltning, behandling og produktion knyttet til 
affaldsstatus. For at kunne opfylde direktivets miljømålsætninger bør denne status ikke fjernes 

uden nøje overvejelser.)

Begrundelse

For at forhindre manglende opfyldelse af kravene i direktivet om forbrænding af affald 
(2000/67/EF) og forhindre, at affald, der er beregnet til energiudnyttelse, behandles på 
anlæg, der ikke kan opfylde disse krav, bør affald, der er beregnet til energiudnyttelse, 
udelukkes fra at blive omklassificeret som et produkt. Samme garanti skal anvendes på farligt 
affald, som skal beskyttes så godt som muligt. 

Ændringsforslag 125
Anne Laperrouze

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3a. Hverken farligt affald eller affald, der 
er beregnet til energiudnyttelse (farligt og 
ikkefarligt), underlægges den procedure, 
der er fastlagt i stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at affaldsophørsproceduren ikke fører til en forøgelse af forureningen 
eller til miljødumpning. Denne procedure bør kun gælde for genanvendelse (f.eks. 
materialeudnyttelse), men ikke for brug af affaldet som brændstof for at undgå at øge 
luftforureningen. Dette nye ændringsforslag understøttes i øvrigt af, at Kommissionen nogen 
tid efter vedtagelsen af Rådets fælles holdning bad Italien om at ophæve sin beslutning om at 
omklassificere fast genbrugsbrændsel (sorteret affald med energiindhold) som brændstoffer.
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Ændringsforslag 126
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Hvis der ikke er fastsat kriterier på 
fællesskabsplan efter proceduren i stk. 1 
og 2, kan medlemsstaterne fra sag til sag 
beslutte, om affaldsfasen er ophørt, under 
hensyntagen til relevant retspraksis. De 
underretter Kommissionen om sådanne 
beslutninger i overensstemmelse med 
Europa-parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester, såfremt nævnte direktiv kræver 
det.

4. De kriterier, der blev vedtaget i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 
2, skal defineres på en sådan måde, at det 
garanteres, at produktet, materialet eller 
det sekundære stof fra en 
behandlingsoperation opfylder de 
nødvendige betingelser for at kunne 
markedsføres. Kriterierne opstilles under 
hensyn til eventuelle risici for 
miljøskadelig brug eller transport af det 
sekundære produkt, materiale eller stof og 
udformes på en måde, der sikrer et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet.

Or. fr

Begrundelse

De betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med opstillingen af kriterier som dem, der er 
nævnt i artikel 5, stk. 2, skal præciseres med henblik på at undgå enhver risiko for 
miljødumpning. Den anden del genindsætter Kommissionens oprindelige forslag. 

Ændringsforslag 127
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Hvis der ikke er fastsat kriterier på 
fællesskabsplan efter proceduren i stk. 1 
og 2, kan medlemsstaterne fra sag til sag 
beslutte, om affaldsfasen er ophørt, under 
hensyntagen til relevant retspraksis. De 
underretter Kommissionen om sådanne 

udgår
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beslutninger i overensstemmelse med 
Europa-parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester1 såfremt nævnte direktiv kræver 
det.

Or. en

Begrundelse

Sletning af et nyt stykke, som Rådet indførte. Efter ordførerens ændringsforslag 12, som 
omhandler kriterierne for affaldsfasens ophør gennem et forslag fra Kommissionen, er det 
ikke længere nødvendigt med en bestemmelse, der giver den enkelte medlemsstat mulighed for 
selv at bestemme. Endvidere skal dette stykke slettes for at undgå uharmoniserede 
affaldslister og illoyal konkurrence.

Ændringsforslag 128
Adriana Poli Bortone

Rådets fælles holdning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4a. Senest den ... * forelægger 
Kommissionen om nødvendigt forslag til 
bestemmelse af, hvorvidt bl.a. følgende 
affaldsstrømme henhører under denne 
artikels bestemmelser, og hvilke 
specifikationer der i så fald finder 
anvendelse på dem: Kompost, granulater, 
papir, glas, metal, udtjente dæk, 
affaldstekstiler og andre udvalgte 
kategorier af affald, der er klart 
identificerbare, også på grundlag af 
eksisterende europæiske tekniske
standarder. 
*Fem år efter dette direktivs ikrafttræden.

                                               
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 

81).
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Or. en

(Jf. ændringsforslag 45 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Det bør være klart, at kriterierne for affaldsfasens ophør udelukkende bør finde
undtagelsesvis anvendelse på specifikt udvalgte og klart identificerbare affaldsstrømme. 
Europæiske tekniske standarder er et hensigtsmæssigt grundlag for identificering af særlige 
kategorier affald og for indsamling af oplysninger om deres tekniske og miljømæssige 
egenskaber. En henvisning til europæiske tekniske standarder vil sikre lige konkurrencevilkår 
i EU.

Ændringsforslag 129
Richard Seeber

Rådets fælles holdning
Artikel 5 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5a. Kompost, der klart opfylder kriterierne 
i artikel 5, stk. 1 og 2, som garanteret 
gennem et kvalitetssystem, udelukkende er 
produceret fra affald, der indsamles 
særskilt, og er egnet til bæredygtig 
anvendelse til forbedring af 
jordbundsfunktionerne, undtages, som et 
materiale, der indgår i bilag V til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach), 
fra afsnit II, V og VI i forordning (EF) 
nr. 1907/2006 i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 7, litra b), i forordning (EF) 
nr. 1907/2006.

Or. de

(ii)

Begrundelse

Kompost indgår som en kategori i opstillingen af kriterier for affaldsfasens ophør i 
betragtningerne til den fælles holdning. I denne henseende synes det at være nødvendigt at 
fjerne kompost i affaldsfasens ophør fra Reach-forordningen. Reach indeholder undtagelser 
for klart definerede stoffer, som også grundlæggende set kan omfatte kompost. Dette 
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ændringsforslag definerer kriterierne for, at kompost medtages under undtagelserne fra 
Reach.

Ændringsforslag 130
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3a. Omklassificering af farligt affald som 
ikkefarligt affald må ikke ske ved 
fortyndinger eller blandinger, der har til 
formål at nedsætte den oprindelige 
koncentration af det forurenende stof, så 
det kommer ned under grænseværdien 
for, hvornår affald betragtes som farligt.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 46 fra Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij og Marie-Noëlle Lienemann

Rådets fælles holdning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4a. Kommissionen sikrer, at listen over 
affald og enhver revision af denne liste 
opfylder principperne om klarhed, 
forståelighed og tilgængelighed for 
brugerne, navnlig SMV'erne.

Or. fr

(ii)
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Begrundelse

Dette ændringsforslag ligner ændringsforslag 36, som blev vedtaget ved førstebehandlingen 
("Kommissionen sørger for, at denne liste er tilstrækkelig forståelig for de små og 
mellemstore virksomheder samt lettilgængelig."). Listen over affald er i sin nuværende form 
et komplekst dokument, hvilket er i strid med målene om bedre lovgivning og forenkling, som 
de europæiske institutioner slår til lyd for.

Ændringsforslag 132
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald kan 
medlemsstaterne træffe 
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, 
der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, 
forarbejder og behandler eller sælger 
produkter (produktets producent) har et 
udvidet producentansvar.

1. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald kan 
medlemsstaterne træffe 
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, 
der erhvervsmæssigt fremstiller eller 
importerer produkter, har et udvidet 
producentansvar.

Or. en

Begrundelse

Ideen om producentansvar omfatter både producenterne og importørerne. At medtage 
aktører, som kun sælger de produkter, som en anden aktør har markedsført, som Det 
Europæiske Råd har foreslået, er i strid med ideen om producentansvar. I bund og grund skal 
styrkelsen af producentansvar klart definere ansvaret og være målrettet mod den aktør, der 
alene er i stand til at påvirke design og produktion.
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Ændringsforslag 133
Holger Krahmer

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald kan 
medlemsstaterne træffe 
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, 
der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, 
forarbejder og behandler eller sælger 
produkter (produktets producent) har et 
udvidet producentansvar.

1. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald kan 
medlemsstaterne træffe 
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, 
der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, 
forarbejder og behandler eller sælger 
produkter (produktets producent), eller 
som importerer produkter til 
Fællesskabets område, har et udvidet 
producentansvar.

Or. en

Begrundelse

Genindsætter delvist ændringsforslag 35 (artikel 3a (ny)) fra førstebehandlingen, som blev 
vedtaget i plenarforsamlingen den 13. februar 2007, idet importørerne igen udtrykkeligt 
medtages under det udvidede producentansvar.

Ændringsforslag 134
Thomas Ulmer

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald kan 
medlemsstaterne træffe 
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk 
person, der erhvervsmæssigt udvikler, 
fremstiller, forarbejder og behandler eller 
sælger produkter (produktets producent) 

udgår
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har et udvidet producentansvar.
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
modtagelse af returprodukter og af det 
affald, der er tilbage, efter at produkterne 
er blevet anvendt, samt den efterfølgende 
håndtering af affaldet og det finansielle 
ansvar for sådanne aktiviteter.

Or. de

(ii)

Begrundelse

oo

Ændringsforslag 135
Frieda Brepoels

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald kan
medlemsstaterne træffe 
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person,
der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, 
forarbejder og behandler eller sælger 
produkter (produktets producent) har et 
udvidet producentansvar.

1. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald skal
medlemsstaterne¸ hvor det er relevant,
træffe lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, 
der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, 
forarbejder og behandler eller sælger 
produkter (produktets producent) har et 
udvidet producentansvar.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke muligt at sikre udvidet producentansvar for alle typer affald. Medlemsstaterne bør 
sikre udvidet producentansvar, hvor det er passende. 
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Ændringsforslag 136
Thomas Ulmer

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a. For at styrke forebyggelsen og 
nyttiggørelsen af affald kan 
medlemsstaterne træffe 
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk 
person, der erhvervsmæssigt udvikler eller 
importerer produkter, har et udvidet 
producentansvar.

Or. de

Begrundelse

ii

Ændringsforslag 137
Riitta Myller

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger til at fremme et 
produktdesign, der mindsker 
miljøpåvirkningerne og produktionen af 
affald under fremstillingen og den 
efterfølgende anvendelse af produkterne, 
og for at sikre, at nyttiggørelse og 
bortskaffelse af produkter, der er blevet til 
affald, finder sted i overensstemmelse med 
artikel 10 og 11.

2. Producenterne skal træffe passende 
foranstaltninger til at udvikle produkter, 
der mindsker miljøpåvirkningerne og 
produktionen af affald under fremstillingen 
og den efterfølgende anvendelse af 
produkterne, og for at sikre, at 
nyttiggørelse og bortskaffelse af produkter, 
der er blevet til affald, finder sted i 
overensstemmelse med artikel 10 og 11.

Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger, i overensstemmelse med 
stk. 1, til at tilskynde til udvikling af 
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produkter til samme formål.

Or. en

Begrundelse

Ansvaret for at udvikle produkter, der forebygger og sikrer nyttiggørelse, bør ligge hos 
producenterne. Medlemsstaterne bør derefter støtte dette med passende foranstaltninger, der 
tilskynder dertil, om nødvendigt med lovkrav for specifikke prioriterede produktområder, som 
det er sket med affald fra elektronisk og elektrisk udstyr.

Ændringsforslag 138
Holger Krahmer

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger til at fremme et 
produktdesign, der mindsker 
miljøpåvirkningerne og produktionen af 
affald under fremstillingen og den 
efterfølgende anvendelse af produkterne, 
og for at sikre, at nyttiggørelse og 
bortskaffelse af produkter, der er blevet til 
affald, finder sted i overensstemmelse med 
artikel 10 og 11.

2. Medlemsstaterne kan i mangel af 
fællesskabslovgivning om udrangering 
eller livscyklus for et bestemt produkt 
træffe passende foranstaltninger til at 
fremme et produktdesign, der mindsker 
miljøpåvirkningerne og produktionen af 
affald under fremstillingen og den 
efterfølgende anvendelse af produkterne, 
og for at sikre, at nyttiggørelse og 
bortskaffelse af produkter, der er blevet til 
affald, finder sted i overensstemmelse med 
artikel 10 og 11.

Or. en

Begrundelse

Præciserer en bestemmelse, der for nyligt blev indført i Rådets fælles holdning. 
Affaldsrammedirektivet bør ikke gribe ind i de eksisterende bestemmelser om produktdesign. 
Endvidere bør sådanne bestemmelser ikke indgå i lovgivning, der er baseret på EF-traktatens 
artikel 175, da det nemt kunne medføre, at medlemsstaterne hver især regulerer 
produktdesign og dermed fragmenterer det indre marked.
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Ændringsforslag 139
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 7 - stk. 2 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan blandt andet 
fremme udvikling, fremstilling og 
markedsføring af produkter med flere 
anvendelser, der er teknisk holdbare, og 
som, efter at de er blevet til affald, er egnet 
til reel og forsvarlig nyttiggørelse og 
miljøvenlig bortskaffelse.

Sådanne foranstaltninger kan blandt andet 
fremme udvikling, fremstilling og 
markedsføring af produkter med flere 
anvendelser, der er teknisk holdbare, og 
som, efter at de er blevet til affald, er egnet 
til reel og forsvarlig nyttiggørelse og 
miljøvenlig bortskaffelse. Dette bør 
omfatte forpligtelsen for producenter eller 
importører til at tilvejebringe offentligt 
tilgængelig information om, i hvilket 
omfang et affaldsprodukt kan 
genanvendes.

Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 35 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

For at fremme passende genanvendelsesoperationer bør producenter eller importører 
tilvejebringe information om, i hvilket omfang deres produkter kan genanvendes, når de 
bliver til affald.

Ændringsforslag 140
Holger Krahmer

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan blandt andet 
fremme udvikling, fremstilling og 
markedsføring af produkter med flere 
anvendelser, der er teknisk holdbare, og 
som, efter at de er blevet til affald, er egnet 
til reel og forsvarlig nyttiggørelse og 

Sådanne foranstaltninger kan, hvor det er 
gunstigt med hensyn til livscyklus, blandt 
andet fremme fremstilling af produkter 
med flere anvendelser, der er teknisk 
holdbare, og som, efter at de er blevet til 
affald, er egnet til reel og forsvarlig 
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miljøvenlig bortskaffelse. nyttiggørelse og miljøvenlig bortskaffelse.

Or. en

Begrundelse

Præciserer en bestemmelse, der for nyligt blev indført i Rådets fælles holdning. Negativ 
indvirkning på miljøet på de forskellige stadier i et produkts livscyklus bør undgås. 
Affaldsrammedirektivet bør ikke gribe ind i den eksisterende lovgivning om produktdesign.

Ændringsforslag 141
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne aflægger beretning 
til Kommissionen om gennemførelsen af 
stk. 1 i deres gennemførelsesrapport i 
henhold til artikel 34. På grundlag af 
medlemsstaternes erfaringer vurderer 
Kommissionen hensigtsmæssigheden af at 
indføre ordninger for udvidet 
producentansvar for specifikke 
affaldsstrømme på EU-plan.

Or. en

(Delvis genindsættelse af revideret ændringsforslag 35 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Hvis medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende udvidet producentansvar skal forblive 
frivillig, skal de i det mindste rapportere om alle de foranstaltninger, de har truffet i denne 
henseende, med henblik på at lette Fællesskabets indsats.
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Ændringsforslag 142
Riitta Myller

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Ved anvendelse af udvidet 
producentansvar tager medlemsstaterne 
hensyn til, hvad der er teknisk muligt og 
økonomisk levedygtigt, og til den 
generelle indvirkning på miljøet, 
menneskers sundhed og samfundet og 
respekterer nødvendigheden af at sikre et 
velfungerende indre marked.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 3, som er en ny tekst, der blev indført i Rådets fælles holdning, er unødvendig, da 
indholdet er specificeret i traktaten.

Ændringsforslag 143
Holger Krahmer

Rådets fælles holdning
Artikel 7 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Det udvidede producentansvar anvendes 
med forbehold af ansvaret for 
affaldshåndtering som fastlagt i artikel 13, 
stk. 1.

4. Det udvidede producentansvar anvendes 
med forbehold af ansvaret for 
affaldshåndtering som fastlagt i artikel 13, 
stk. 1, og med forbehold af den 
eksisterende lovgivning om 
affaldsstrømme.

Or. en

Begrundelse

Præciserer en bestemmelse, der for nyligt blev indført i Rådets fælles holdning. Styrker 
gennemførelsen af den eksisterende lovgivning om affaldsstrømme.
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Ændringsforslag 144
Dorette Corbey

Rådets fælles holdning
Artikel 7 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 7a 
Affaldsforebyggelse

I overensstemmelse med artikel 1 og 
artikel 11 og under hensyntagen til artikel 
7 i dette direktiv og direktiv 2005/32/EF 
træffer medlemsstaterne alle nødvendige 
foranstaltninger til stabilisering af deres 
samlede affaldsproduktion senest i 2012 
set i forhold til deres samlede årlige 
affaldsproduktion i 2009.
En vigtig forudsætning for de i artikel 26 
omhandlede foranstaltninger er, at 
Kommissionen efter høring af alle 
interesserede parter om nødvendigt 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
forslag til nødvendige foranstaltninger til 
støtte for medlemsstaternes 
forebyggelsesaktiviteter. Forslagene skal 
omfatte:

a) senest i 2009, en liste over indikatorer, 
der vil gøre det muligt for 
medlemsstaterne at føre tilsyn med, 
foretage vurderinger af og indgive 
rapporter om de fremskridt, de har gjort 
med deres 
affaldsforebyggelsesprogrammer og -
foranstaltninger
b) senest i 2010, udformning af en politik 
for økodesign af produkter, som skal tage 
fat på såvel produktionen af affald som 
tilstedeværelsen af farlige stoffer i affald 
med det formål at fremme teknologier 
med fokus på holdbare, genbrugelige og 
genanvendelige produkter
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c) senest i 2010, fastlæggelse af yderligere 
kvalitative og kvantitative målsætninger 
for affaldsbegrænsning senest i 2020 på 
grundlag af den bedste tilgængelige 
praksis
d) senest i 2010, udarbejdelse af en 
handlingsplan for yderligere 
støtteforanstaltninger på europæisk plan, 
som navnlig skal tage sigte på at ændre 
eksisterende forbrugsmønstre.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at inddrage producenterne i affaldsforebyggelse. Ved førstebehandlingen 
vedtog Parlamentet detaljerede bestemmelser om, hvordan producentansvaret kunne gribes 
an, bl.a. med henvisning til affaldsproduktion. Rådet vedtog nogle af disse. Dette 
ændringsforslag har til formål igen at definere producentansvar på området for 
affaldsforebyggelse på en noget mere præcis måde.

Ændringsforslag 145
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 8 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at affald 
underkastes nyttiggørelsesoperationer i 
overensstemmelse med artikel 10 og 11.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 1 for at sikre, at affald underkastes 
nyttiggørelsesoperationer i 
overensstemmelse med artikel 10 og 11.

Disse skal mindst omfatte de operationer, 
der er opregnet i bilag II, forudsat at de 
opfylder definitionen af nyttiggørelse i 
artikel 3, stk. 14.

Or. fr

(ii)
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Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 38, som blev vedtaget i førstebehandlingen.

Ændringsforslag 146
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger senest den 
... * et lovgivningsmæssigt forslag efter 
proceduren i traktatens artikel 251 med 
henblik på opstilling af miljø- og 
effektivitetskriterier på grundlag af den 
bedst tilgængelige teknik for 
nyttiggørelsesoperationer i bilag II.
* To år efter dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 38/108/157/140 og 141 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

I det omfang der fastlægges effektivitetskriterier for forbrænding af affald i dette direktiv, skal 
der ligeledes fastlægges sådanne kriterier for andre nyttiggørelsesoperationer, således at det 
bliver nemmere at skelne mellem egentlige nyttiggørelsesoperationer og pro forma-
nyttiggørelsesoperationer. Da sådanne kriterier vil være væsentlige elementer, bør de 
fastlægges efter den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 147
Anne Ferreira og Frieda Brepoels

Rådets fælles holdning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne iværksætter 
foranstaltninger til fremme af 
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genanvendelse af høj kvalitet, og vedtager 
i nødvendigt omfang med henblik herpå 
særskilte indsamlingsordninger for at 
sikre de nødvendige kvalitetsnormer for 
de relevante genanvendelsessektorer.
Inden 2015 indfører medlemsstaterne 
særskilte affaldsindsamlingsordninger for 
mindst følgende kategorier: papir, metal, 
plastik, glas, tekstiler, anden form for 
bionedbrydeligt affald, olie og farligt 
affald, dog med forbehold af eksisterende 
eller fremtidig lovgivning om 
affaldsstrømme eller de i artikel 18 
indeholdte krav.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 141, som blev vedtaget ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 148
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Hvis medlemsstaterne fastlægger krav 
til nyttiggørelse og bortskaffelse af affald i 
form af almindeligt bindende 
bestemmelser, baseres disse på den bedst 
tilgængelige teknik til affaldshåndtering. 
Hvis det er nødvendigt for at beskytte 
menneskers sundhed og miljøet, 
forelægger Kommissionen forslag til 
enkeltdirektiver, hvori der for affald eller 
nyttiggørelsesoperationer, der er af særlig 
økologisk eller økonomisk betydning i 
mængdemæssig henseende, fastlægges 
krav til nyttiggørelse, til stoffer eller 
genstande, der produceres i 
nyttiggørelsesoperationer, samt til den 
efterfølgende anvendelse af disse stoffer 
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og genstande. Disse krav baseres på den 
bedste tilgængelige teknik til 
affaldshåndtering.

Or. en

Begrundelse

Enighed ved førstebehandlingen (41).

Ændringsforslag 149
Marie-Noëlle Lienemann

Rådets fælles holdning
Artikel 8 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 8a
Genbrug og genanvendelse

Senest den 31. december 2015 overvejer 
Europa-Parlamentet og Rådet fastsættelse 
af mål for industriaffald (herunder bygge-
og nedrivningsaffald) på grundlag af 
høring af de berørte parter og en rapport 
fra Kommissionen, der om nødvendigt 
ledsages af et forslag. Kommissionen 
tager i sin rapport hensyn til udviklingen i 
affaldsbehandling og de relevante 
miljøvirkninger af fastsættelsen af 
målene.

Or. fr

Begrundelse

Før et sådant mål opstilles, bør det først sikres, at medlemsstaterne har været i stand til at 
beregne tallet for bygge- og anlægsindustrien, og at Eurostat kunne indsamle data derom. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet. Eurostat har data om produktion af byggeaffald for nogle 
medlemsstater, men ikke data om genanvendelse af byggeaffald. 

Målet på 70 % er kun teoretisk og savner grundlag.
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Ændringsforslag 150
Dorette Corbey

Rådets fælles holdning
Artikel 8 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 8a
Genbrug og genanvendelse

1. Medlemsstaterne træffer under 
hensyntagen til artikel 7 i dette direktiv og 
til direktiv 2005/32/EF foranstaltninger til 
fremme af genbrug af produkter, navnlig 
gennem etablering og støtte af 
akkrediterede genbrugs- og 
reparationsnetværk og, om nødvendigt, 
etablering af de relevante proces- og 
produktstandarder.
Medlemsstaterne kan træffe andre 
foranstaltninger til fremme af genbrug, 
f.eks. anvendelse af økonomiske 
instrumenter, indkøbskriterier, 
kvantitative målsætninger eller forbud 
mod markedsføring af visse produkter.
2. For at sikre overensstemmelse med 
målene i dette direktiv og bevæge sig hen 
imod et europæisk 
"genanvendelsessamfund" med en høj 
grad af ressourceeffektivitet træffer 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
dette direktivs artikel 7 og til direktiv 
2005/32/EF de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at følgende mål virkeliggøres:
a) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af husholdningsaffald til 
mindst 50 vægtprocent
b) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af bygnings- og 
nedrivningsaffald til mindst 
70 vægtprocent.
For lande med mindre end 5 % 
genanvendelse inden for begge kategorier, 
eller for hvilke, der ikke foreligger nogen 
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officielle tal ifølge Eurostats data for 
perioden 2000-2005, kan fristen 
forlænges med yderligere 5 år med 
henblik på at nå de fastsatte mål.
Senest den 31. december 2015 tager 
Europa-Parlamentet og Rådet de mål, der 
er nævnt i litra a) og b), op til fornyet 
overvejelse og overvejer fastsættelse af 
mål for industriaffald på grundlag af en 
rapport fra Kommissionen, der om 
nødvendigt ledsages af et forslag. 
Kommissionen tager i sin rapport hensyn 
til udviklingen i affaldsbehandling og de 
relevante miljøvirkninger af fastsættelsen 
af målene.
Med henblik på at harmonisere
karakteristikaene ved og forelæggelsen af 
de genererede oplysninger og gøre 
oplysningerne sammenlignelige 
indberetter medlemsstaterne disse i 
overensstemmelse med kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om 
affaldsstatistik1. I overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2, fastsætter Kommissionen om 
nødvendigt detaljerede regler for 
verificering af medlemsstaternes 
overensstemmelse med målene i dette 
stykke.
1 EUT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Forordning som 
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 
(EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at inddrage producenterne i affaldsforebyggelse. Ved førstebehandlingen 
vedtog Parlamentet detaljerede bestemmelser om, hvordan producentansvaret kunne gribes 
an, bl.a. med henvisning til affaldsproduktion. Rådet vedtog nogle af disse. Dette 
ændringsforslag har til formål igen at definere producentansvar på området for 
affaldsforebyggelse på en noget mere præcis måde.
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Ændringsforslag 151
Thomas Ulmer

Rådets fælles holdning
Artikel 8 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 8a

Genbrug og genanvendelse

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til fremme af 
genanvendelse af produkter, navnlig 
gennem etablering og støtte af 
akkrediterede genbrugs- og 
reparationscentre og -netværk og om 
nødvendigt etablering af de relevante 
procedure- og produktstandarder.

Medlemsstaterne kan træffe andre 
foranstaltninger til fremme af genbrug, 
f.eks. i form af økonomiske instrumenter, 
indkøbskriterier, kvantitative 
målsætninger eller forbud mod 
markedsføring af visse produkter.

2. a) For at kunne opfylde målet om en 
væsentlig forøgelse af andelen af affald, 
der er forberedt til genbrug og 
genanvendelse inden 2010, bør Europa-
Kommissionen først gennemføre en 
konsekvensanalyse.

b) Det specifikke mål, der kan opstilles på 
grundlag af resultaterne af 
Kommissionens konsekvensanalyse, bør 
være medlemsstaternes ansvar.

c) Senest den 31. december 2015 skal 
Kommissionen have vurderet 
medlemsstaternes fremskridt og stillet 
forslag til forbedringer.

Or. de
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Begrundelse

ii

Ændringsforslag 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko og Johannes Blokland

Rådets fælles holdning
Artikel 8 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag
Artikel 8a

Genbrug og genanvendelse
1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til fremme af genbrug af 
produkter, navnlig gennem etablering og 
støtte af akkrediterede genbrugs- og 
reparationsnetværk og om nødvendigt 
etablering af relevante proces- og 
produktstandarder.
Medlemsstaterne kan træffe andre 
foranstaltninger til fremme af genbrug, 
f.eks. anvendelse af økonomiske 
instrumenter, indkøbskriterier, 
kvantitative målsætninger eller forbud 
mod markedsføring af visse produkter.
2. For at sikre overensstemmelse med 
målene i dette direktiv og bevæge sig hen 
imod et europæisk 
"genanvendelsessamfund" med en høj 
grad af ressourceeffektivitet træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at følgende mål virkeliggøres:
a) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af husholdningsaffald og 
lignende affald til mindst 50 vægtprocent
b) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af bygnings- og 
nedrivningsaffald til mindst 
70 vægtprocent.
For lande med mindre end 5 % 
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genanvendelse inden for begge kategorier, 
eller for hvilke, der ikke foreligger nogen 
officielle tal ifølge Eurostats data for 
perioden 2000-2005, kan fristen 
forlænges med yderligere 5 år med 
henblik på at nå de fastsatte mål.
Senest den 31. december 2015 tager 
Europa-Parlamentet og Rådet de mål, der 
er nævnt i litra a) og b), op til fornyet 
overvejelse og overvejer fastsættelse af 
mål for industriaffald på grundlag af en 
rapport fra Kommissionen, der om 
nødvendigt ledsages af et forslag. 
Kommissionen tager i sin rapport hensyn 
til udviklingen i affaldsbehandling og de 
relevante miljøvirkninger af fastsættelsen 
af målene.
Med henblik på at harmonisere 
karakteristikaene ved og forelæggelsen af 
de genererede oplysninger og gøre 
oplysningerne sammenlignelige 
indberetter medlemsstaterne disse i 
overensstemmelse med kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om 
affaldsstatistik1. I overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2, fastsætter Kommissionen om 
nødvendigt detaljerede regler for 
verificering af medlemsstaternes 
overensstemmelse med målene i dette 
stykke.
1 EUT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Forordning som 
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 
(EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

Or. en

(førstebehandling)

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 19 i udkastet til henstilling, idet teksten er 
blevet ændret, således at ordene "lignende affald" (stk. 2a) er medtaget, og ordene 
"forberedelse til" (stk. 2a og 2b) er slettet. Som det er nu, bliver prioriteterne fra den 
tematiske strategi ikke nævnt i tilstrækkelig grad i forslaget til direktiv. Dette 
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ændringsforslag, der er baseret på ændringsforslag 38, 108, 157, 140 og 141 fra 
førstebehandlingen, har til formål at afhjælpe dette. Stk. 2 i ændringsforslaget er imidlertid 
blevet omformuleret som følge af nye oplysninger fra Kommissionen.

Ændringsforslag 153
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 8 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 8a
Genbrug og genanvendelse

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til fremme af genbrug af 
produkter, navnlig gennem etablering og 
støtte af akkrediterede genbrugs- og 
reparationsnetværk og om nødvendigt 
etablering af relevante proces- og 
produktstandarder.
Medlemsstaterne kan træffe andre 
foranstaltninger til fremme af genbrug, 
f.eks. anvendelse af økonomiske 
instrumenter, indkøbskriterier, 
kvantitative målsætninger eller forbud 
mod markedsføring af visse produkter.
2. For at sikre overensstemmelse med 
målene i dette direktiv og bevæge sig hen 
imod et europæisk 
"genanvendelsessamfund" med en høj 
grad af ressourceeffektivitet træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at følgende mål virkeliggøres:
a) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af husholdningsaffald og 
lignende affald til mindst 50 vægtprocent
b) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af bygnings- og 
nedrivningsaffald, fabrikationsaffald og 
industriaffald til mindst 70 vægtprocent.
For lande med mindre end 5 % 
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genanvendelse inden for begge kategorier 
kan fristen forlænges med yderligere 5 år 
med henblik på at nå de fastsatte mål.
Medlemsstaterne iværksætter 
foranstaltninger til fremme af 
genanvendelse af høj kvalitet, og vedtager 
i nødvendigt omfang med henblik herpå 
særskilte indsamlingsordninger for at 
sikre de nødvendige kvalitetsnormer for 
de relevante genanvendelsessektorer.
Inden 2015 indfører medlemsstaterne 
særskilte affaldsindsamlingsordninger for 
mindst følgende kategorier: papir, metal, 
plastik, glas, tekstiler, anden form for 
bionedbrydeligt affald, olie og farligt 
affald, dog med forbehold af eksisterende 
eller fremtidig lovgivning om 
affaldsstrømme eller de i artikel 18 
indeholdte krav.
Med henblik på at harmonisere 
karakteristikaene ved og forelæggelsen af 
de genererede oplysninger og gøre 
oplysningerne sammenlignelige 
indberetter medlemsstaterne disse i 
overensstemmelse med kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om 
affaldsstatistik1. I overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2, fastsætter Kommissionen om 
nødvendigt detaljerede regler for 
verificering af medlemsstaternes 
overensstemmelse med målene i dette 
stykke. 
1 EUT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Forordning som 
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 
(EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

Or. en

(Genindsættelse af ændringsforslag 38/108/157/140/141 fra førstebehandlingen i ændret 
form)

Begrundelse

Fabrikations- og industriaffald udgør en væsentlig del af affaldet. Endvidere produceres dette 
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affald i modsætning til husholdningsaffald på en meget mere homogen måde, hvilket også 
giver mulighed for højere genanvendelsessatser end for husholdningsaffald og lignende 
affald. Medlemsstaterne skal rapportere om dem i forbindelse med forordningen om 
affaldsstatistik, så det datagrundlag, der er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen, skal 
være tilgængeligt. Der bør også være entydige bestemmelser om separat indsamling.

Ændringsforslag 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 8 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 8a
Genbrug og genanvendelse

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til fremme af genbrug af 
produkter, navnlig gennem etablering og
støtte af akkrediterede genbrugs- og 
reparationsnetværk og om nødvendigt 
etablering af relevante proces- og 
produktstandarder. Medlemsstaterne kan 
træffe andre foranstaltninger til fremme 
af genbrug, f.eks. anvendelse af 
økonomiske instrumenter, 
indkøbskriterier, kvantitative 
målsætninger eller forbud mod 
markedsføring af visse produkter.
2. For at sikre overensstemmelse med 
målene i dette direktiv og bevæge sig hen 
imod et europæisk 
"genanvendelsessamfund" med en høj 
grad af ressourceeffektivitet træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at følgende mål virkeliggøres:
a) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af husholdningsaffald og 
lignende affald til mindst 50 vægtprocent
b) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af bygnings- og 
nedrivningsaffald, fabrikationsaffald og 
industriaffald til mindst 70 vægtprocent.
3. Medlemsstaterne må kun forlænge 
fristen i stk. 2 til senest 2025, hvis alle 
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følgende betingelser er opfyldt:
(i) de samlede omkostninger ville være 
uforholdsmæssigt høje i forhold til 
fordelene som følge af meget lave 
genanvendelsesniveauer på dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato,
(ii) der er truffet foranstaltninger til at 
sikre opfyldelse af minimumsniveauerne 
for genanvendelse i stk. 2 senest inden 
2025, og
(iii) fristforlængelsen er nævnt 
udtrykkeligt i affaldshåndteringsplanerne 
i henhold til artikel 25, stk. 1.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, før de forlænger fristen.

Or. en

(Genindsættelse af ændringsforslag 38/108/157/140/141 fra førstebehandlingen i ændret 
form)

Begrundelse

Prioriteterne fra den tematiske strategi ikke nævnt i tilstrækkelig grad i forslaget til direktiv: 
Dette ændringsforslag, der er baseret på Parlamentets ændringsforslag fra 
førstebehandlingen, har til formål at afhjælpe dette. Derfor er stk. 2 blevet omformuleret med 
hensyn til definitionen af kommunalt fast affald i overensstemmelse med oplysninger fra 
Europa-Kommissionen som husholdningsaffald og lignende affald. Samtidig er det helt i 
overensstemmelse med målene om industri- og fabrikationsaffald samt nedrivnings- og 
byggeaffald.

Ændringsforslag 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio og Guido Sacconi

Rådets fælles holdning
Artikel 11

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 11 Artikel 3a
Affaldshierarki Affaldshierarki

1. Følgende affaldshierarki skal tjene som 
vejledende princip for lovgivning og 
politikker om affaldsforebyggelse og -
håndtering:

1. Følgende affaldshierarki skal tjene som 
hovedregel for lovgivning og politikker om 
affaldsforebyggelse og -håndtering:
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(a) forebyggelse a) forebyggelse og reduktion
(b) forberedelse med henblik på genbrug (b) forberedelse med henblik på genbrug

(c) genanvendelse (c) genanvendelse
(d) anden nyttiggørelse, f.eks. 
energiudnyttelse, og

d) andre nyttiggørelsesoperationer og

(e) bortskaffelse. (e) bortskaffelse.

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og håndtering 
af den type affald.

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til 
livscyklusvurdering vedrørende de 
samlede konsekvenser af produktion og 
håndtering af den type affald.

Medlemsstaterne tager hensyn til de 
generelle principper for beskyttelse af 
miljøet såsom forsigtighed, 
bæredygtighed, teknisk anvendelighed, 
økonomisk levedygtighed og beskyttelse af 
ressourcer samt til de samlede 
konsekvenser for miljø, menneskers 
sundhed, økonomi og samfund, jf. artikel 
1 og 10.

Medlemsstaterne sikrer en fuldstændig og 
gennemsigtig proces under overholdelse 
af de nationale planlægningsregler om 
høring og inddragelse af interessenter og 
borgere samt af samrådsforummet for 
affaldshåndtering i overensstemmelse 
med artikel 34a.

Or. en

(Ændringsforslag vedtaget ved førstebehandlingen, og det er værd at bevare henvisningen til 
en livscyklusvurdering samt inddragelsen af interessenter, herunder et samrådsforum for 

affaldshåndtering)

Begrundelse

Det er vigtigt, at affaldshierarkiet finder anvendelse om hovedregel i overensstemmelse med 
det ændringsforslag, der blev vedtaget ved førstebehandlingen. Det er hensigtsmæssigt at 
medtage henvisningen til affaldshierarkiet i artikel 3a for bedre at opfylde alle de 
overordnede krav i direktivet. 
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Ændringsforslag 156
Anne Ferreira og Marie-Arlette Carlotti

Rådets fælles holdning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

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

d) anden nyttiggørelse og

Or. fr

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 14, som blev vedtaget i førstebehandlingen.

Ændringsforslag 157
Duarte Freitas

Rådets fælles holdning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og håndtering 
af den type affald.

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger, der sikrer, at de udvalgte
muligheder giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til 
livscyklusvurderinger vedrørende de 
samlede konsekvenser fra anvendelse af 
primære ressourcer til produktion og 
håndtering af den type affald.

Or. en

Begrundelse

Livscyklustankegang er ikke defineret og ville føre til en opsplitning af 
affaldsforvaltningsstrategierne i Europa. Livscyklusvurderinger er derimod defineret af 
standarder og kunne blive brugt til at begrunde en fravigelse af affaldsforvaltningshierarkiet, 
så længe de gennemføres på en gennemsigtig måde, og deres omfang er tilstrækkeligt bredt, 
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herunder udvinding af råmaterialer i Europa eller i udlandet, med henblik på at undgå at 
flytte miljøproblemer. 

Ændringsforslag 158
Gyula Hegyi

Rådets fælles holdning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og håndtering 
af den type affald.

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger, der sikrer, at de udvalgte 
muligheder giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og håndtering 
af den type affald.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår affaldshierarkiet, kan dets mål kun opfyldes, hvis det understøttes af effektive 
nationale foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger træffes, når medlemsstaterne er 
forpligtet til at sikre, og ikke blot til at fremme, de muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat.

Ændringsforslag 159
Dorette Corbey

Rådets fælles holdning
Artikel 11 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 11a
Fjernelse af hindringer

1. Medlemsstaterne træffer under 
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hensyntagen til beskyttelsen af sundhed 
og miljø de nødvendige foranstaltninger 
til at fjerne hindringerne for forebyggelse, 
genbrug og genanvendelse i den 
eksisterende lovgivning samt i 
godkendelsesprocedurerne.
2. Når hindringerne stammer fra 
europæisk lovgivning, skal 
medlemsstaterne straks henlede 
Kommissionens opmærksomhed derpå. 
Kommissionen skaber under hensyntagen 
til beskyttelsen af sundhed og miljø i sin 
fortolkning af den eksisterende lovgivning
så meget plads som muligt til 
forebyggelse, genbrug og genanvendelse 
og stiller om nødvendigt forslag til 
forbedringer.

Or. nl

Begrundelse

Efter at ny lovgivning er trådt i kraft, er det blevet klart, at lovgivningen i stigende grad stiller 
hindringer i vejen for genbrug og genanvendelse. Der skal tages højde for denne nye situation 
i andenbehandlingen. Nogle gange er det vanskeligt i praksis at markedsføre produkter, der 
er fremstillet af genanvendte materialer. Naturligvis skal folkesundheden og miljøet beskyttes. 
Fjernelsen af hindringer er en del af indsatsen for at sikre bedre lovgivning.

Ændringsforslag 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko og Johannes Blokland

Rådets fælles holdning
Artikel 11

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Affaldshierarki

1. Følgende affaldshierarki skal tjene som 
vejledende princip for lovgivning og 
politikker om affaldsforebyggelse og -
håndtering:
(a) forebyggelse
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(b) forberedelse med henblik på genbrug
(c) genanvendelse
(d) anden nyttiggørelse, f.eks. 
energiudnyttelse, og
(e) bortskaffelse.
2. Når medlemsstaterne anvender det i 
stk. 1 omhandlede affaldshierarki, træffer 
de foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og 
håndtering af den type affald.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag er affaldshierarkiet omhandlet i artikel 1. Dette ændringsforslag er 
knyttet til det tidligere ændringsforslag, som flytter teksten om affaldshierarkiet, herunder 
ændringsforslag 21 og 22, fra artikel 11, hvor Rådet har indsat den, til en ny artikel 3a. 
Derfor bør artikel 11 slettes.

Ændringsforslag 161
Riitta Myller

Rådets fælles holdning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

En sådan omkostningsdeling bør 
imidlertid ikke underminere funktionen af 
den enkelte producents ansvar, i henhold 
til hvilket producenten af originaludstyret 
bør afholde omkostningerne til sine egne 
udrangerede produkter og i den 
forbindelse have adgang til incitamenter 
til bedre design af produkterne.

Or. en
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Begrundelse

Deling af omkostningerne til affaldsforvaltning bør ikke underminere den enkelte producents 
ansvar som krævet i direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Denne ufortyndede 
anvendelse af den enkelte producents ansvar er vigtig med hensyn til at fremme innovationen 
inden for miljøvenligt design.

Ændringsforslag 162
Richard Seeber

Rådets fælles holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 
kan medlemsstaterne for at beskytte deres 
net begrænse indgående overførsler af 
affald til forbrændingsanlæg, der er 
klassificeret som nyttiggørelse, hvor det er 
konstateret, at sådanne overførsler vil 
bevirke, at nationalt affald vil skulle 
bortskaffes, eller at dette affald vil skulle 
behandles på en måde, der ikke er i 
overensstemmelse med deres nationale 
affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

udgår

Or. de

Begrundelse

Afvigelser fra forordningen om overførsel af affald nr. 1013/2006 bør ikke indgå i dette 
direktiv.
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Ændringsforslag 163
María Sornosa Martínez

Rådets fælles holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte deres net 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, der er klassificeret 
som nyttiggørelse, hvor det er konstateret, 
at sådanne overførsler vil bevirke, at 
nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller 
at dette affald vil skulle behandles på en 
måde, der ikke er i overensstemmelse med 
deres nationale affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte miljøet 
eller deres net begrænse indgående 
overførsler af affald til forbrændingsanlæg, 
hvor det er konstateret, at sådanne 
overførsler vil bevirke, at nationalt affald 
vil skulle bortskaffes, eller at dette affald 
vil skulle behandles på en måde, der ikke 
er i overensstemmelse med deres nationale 
affaldshåndteringsplaner. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om sådanne 
afgørelser. Medlemsstaterne kan også 
begrænse udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

Or. en

Begrundelse

Unødvendig tekst. Al forbrænding bør dækkes uanset klassificering. Medlemsstaterne bør 
også kunne forhindre import af affald til deres nationale forbrændingsanlæg af miljøhensyn 
(f.eks. reduktion af emissioner og giftig aske fra forbrænding).

Ændringsforslag 164
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte deres net 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, der er klassificeret 
som nyttiggørelse, hvor det er konstateret, 

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte deres net 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, hvor det er konstateret, 
at sådanne overførsler vil bevirke, at 
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at sådanne overførsler vil bevirke, at 
nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller 
at dette affald vil skulle behandles på en 
måde, der ikke er i overensstemmelse med 
deres nationale affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller 
at dette affald vil skulle behandles på en 
måde, der ikke er i overensstemmelse med 
deres nationale affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

Or. en

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 165
Riitta Myller

Rådets fælles holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte deres net 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, der er klassificeret 
som nyttiggørelse, hvor det er konstateret, 
at sådanne overførsler vil bevirke, at 
nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller 
at dette affald vil skulle behandles på en 

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte deres net 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, hvor det er konstateret, 
at sådanne overførsler vil bevirke, at 
nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller 
at dette affald vil skulle behandles på en 
måde, der ikke er i overensstemmelse med 
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måde, der ikke er i overensstemmelse med 
deres nationale affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

deres nationale affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

Or. en

Begrundelse

Unødvendig tekst. Al forbrænding bør dækkes uanset klassificering. Medlemsstaterne bør 
også kunne forhindre import af affald til deres nationale forbrændingsanlæg af miljøhensyn 
(f.eks. reduktion af emissioner og giftig aske fra forbrænding).

Ændringsforslag 166
Holger Krahmer

Rådets fælles holdning
Artikel 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer, hvis det er 
nødvendigt eller hensigtsmæssigt i 
samarbejde med andre medlemsstater, 
passende foranstaltninger til at oprette et 
integreret og tilstrækkeligt net af 
bortskaffelsesanlæg og anlæg til 
nyttiggørelse af blandet kommunalt 
affald, indsamlet fra private 
husholdninger, herunder i tilfælde, hvor 
denne indsamling også omfatter sådant 
affald fra andre producenter, idet der 
tages hensyn til den bedste tilgængelige 
teknik.

Affald skal inden for Fællesskabet 
behandles på den miljømæssigt mest 
forsvarlige måde. Affald, som skal 
bortskaffes, skal behandles på et af de 
nærmeste egnede anlæg under anvendelse 
af de mest hensigtsmæssige metoder og 
teknologier for at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for miljøet og 
folkesundheden. Hver medlemsstat træffer 
i samarbejde med andre medlemsstater 
passende foranstaltninger til at oprette et 
integreret og tilstrækkeligt net af 
bortskaffelsesanlæg, hvorved der tages 
hensyn til den bedste tilgængelige teknik, 
jf. artikel 2, stk. 11, i direktiv 96/61/EF, i 
det følgende benævnt “den bedste 
tilgængelige teknik”.

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 
kan medlemsstaterne for at beskytte deres 
net begrænse indgående overførsler af 
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affald til forbrændingsanlæg, der er 
klassificeret som nyttiggørelse, hvor det er 
konstateret, at sådanne overførsler vil 
bevirke, at nationalt affald vil skulle 
bortskaffes, eller at dette affald vil skulle 
behandles på en måde, der ikke er i 
overensstemmelse med deres nationale 
affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.
2. Dette net udformes på en sådan måde, 
at Fællesskabet som helhed får 
tilstrækkelig egenkapacitet til at 
bortskaffe sit affald og nyttiggøre det 
affald, der er omhandlet i stk. 1, og 
medlemsstaterne hver især kan nærme sig 
dette mål, under hensyntagen til de 
geografiske forhold eller behovet for 
særlige anlæg til bestemte typer affald.
3. Nettet skal muliggøre bortskaffelse af 
affald eller nyttiggørelse af affald, som 
omhandlet i stk. 1, på et af de nærmeste 
egnede anlæg under anvendelse af de mest 
hensigtsmæssige metoder og teknologier til 
sikring af et højt beskyttelsesniveau for 
miljøet og folkesundheden.

4. Principperne om nærhed og 
tilstrækkelig egenkapacitet betyder ikke, 
at hver enkelt medlemsstat skal være i 
besiddelse af hele spektret af endelige 
nyttiggørelsesanlæg inden for sit område.

Or. en

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 109 fra førstebehandlingen, som blev vedtaget den 13. februar 
2007.
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Ændringsforslag 167
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 14

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer, hvis det er 
nødvendigt eller hensigtsmæssigt i 
samarbejde med andre medlemsstater, 
passende foranstaltninger til at oprette et 
integreret og tilstrækkeligt net af 
bortskaffelsesanlæg og anlæg til 
nyttiggørelse af blandet kommunalt 
affald, indsamlet fra private 
husholdninger, herunder i tilfælde, hvor 
denne indsamling også omfatter sådant 
affald fra andre producenter, idet der 
tages hensyn til den bedste tilgængelige 
teknik.

Affald skal inden for Fællesskabet 
behandles på den miljømæssigt mest 
forsvarlige måde. I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet skal affald, som skal 
bortskaffes, behandles på et af de 
nærmeste egnede anlæg under anvendelse 
af de mest hensigtsmæssige metoder og 
teknologier til sikring af et højt 
beskyttelsesniveau for miljøet og 
folkesundheden. Hver medlemsstat 
træffer i samarbejde med andre 
medlemsstater passende foranstaltninger 
til at oprette et integreret og tilstrækkeligt 
net af bortskaffelsesanlæg, hvorved der 
tages hensyn til den bedste tilgængelige 
teknik, jf. artikel 2, stk. 11, i direktiv 
96/61/EF, i det følgende benævnt “den 
bedste tilgængelige teknik”.

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte deres net 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, der er klassificeret 
som nyttiggørelse, hvor det er konstateret, 
at sådanne overførsler vil bevirke, at 
nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller 
at dette affald vil skulle behandles på en 
måde, der ikke er i overensstemmelse med 
deres nationale affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

Uanset forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstaterne for at beskytte deres net 
begrænse indgående overførsler af affald til 
forbrændingsanlæg, der er klassificeret 
som nyttiggørelse, hvor det er konstateret, 
at sådanne overførsler vil bevirke, at 
nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller 
at dette affald vil skulle behandles på en 
måde, der ikke er i overensstemmelse med 
deres nationale affaldshåndteringsplaner. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne afgørelser. 
Medlemsstaterne kan også begrænse 
udgående overførsler af affald af 
miljøhensyn, jf. forordning (EF) nr. 
1013/2006.

2. Dette net udformes på en sådan måde, 
at Fællesskabet som helhed får 
tilstrækkelig egenkapacitet til at 
bortskaffe sit affald og nyttiggøre det 
affald, der er omhandlet i stk. 1, og 
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medlemsstaterne hver især kan nærme sig 
dette mål, under hensyntagen til de 
geografiske forhold eller behovet for 
særlige anlæg til bestemte typer affald.
3. Nettet skal muliggøre bortskaffelse af 
affald eller nyttiggørelse af affald, som 
omhandlet i stk. 1, på et af de nærmeste
egnede anlæg under anvendelse af de 
mest hensigtsmæssige metoder og 
teknologier til sikring af et højt 
beskyttelsesniveau for miljøet og 
folkesundheden.
4. Principperne om nærhed og 
tilstrækkelig egenkapacitet betyder ikke, at 
hver enkelt medlemsstat skal være i 
besiddelse af hele spektret af endelige 
nyttiggørelsesanlæg inden for sit område.

Princippet om nærhed betyder ikke, at hver 
enkelt medlemsstat skal være i besiddelse 
af hele spektret af endelige 
nyttiggørelsesanlæg inden for sit område.

Or. en

(Ændringsforslag 109 fra Parlamentets førstebehandling)

Begrundelse

Affaldsbehandling i EU skal ikke bestemmes af nationale grænser men af de miljømæssigt 
mest forsvarlige affaldsbehandlingsoperationer (herunder miljøbelastningen ved transport af 
affald). Det indre marked er altid gået forud med høje og harmoniserede miljøstandarder og 
skal derfor støttes. Endvidere er det indre marked også en garant for en økonomisk forsvarlig 
affaldshåndtering.

Ændringsforslag 168
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Artikel 14 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Principperne om nærhed og tilstrækkelig 
egenkapacitet betyder ikke, at hver enkelt 
medlemsstat skal være i besiddelse af hele 
spektret af endelige nyttiggørelsesanlæg 
inden for sit område.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette nye stykke, som Rådet har indført, bør slettes med henblik på at undgå at nedbryde 
principperne om nærhed og tilstrækkelig egenkapacitet.

Ændringsforslag 169
Riitta Myller

Rådets fælles holdning
Artikel 14 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Principperne om nærhed og tilstrækkelig 
egenkapacitet betyder ikke, at hver enkelt 
medlemsstat skal være i besiddelse af hele 
spektret af endelige nyttiggørelsesanlæg 
inden for sit område.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne nye tekst, som blev indført i Rådets fælles holdning, underminerer hovedbudskabet i 
direktivet og den europæiske affaldspolitik, som fastlægger, at medlemsstaterne på forhånd så 
vidt muligt bør sikre nærhed og tilstrækkelig egenkapacitet i affaldsforvaltningen. 

Ændringsforslag 170
Anne Laperrouze

Rådets fælles holdning
Artikel 15 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at farligt 
affald ikke blandes, hverken med andre 
kategorier af farligt affald eller med 
andre former for affald, stoffer eller 
materialer. Blanding skal omfatte 
fortynding af farlige stoffer.

1. Omklassificering af farligt affald som 
ikkefarligt affald må ikke ske ved 
fortyndinger eller blandinger, der har til 
formål at nedsætte den oprindelige 
koncentration af det forurenende stof, så 
det kommer ned under grænseværdien 
for, hvornår affald betragtes som farligt.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag 46 fra Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag 171
Mojca Drčar Murko

Rådets fælles holdning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Fortynding af affald udelukkende ved 
blanding med henblik på at omgå grænser 
eller begrænsninger i anden lovgivning 
eller kriterier for modtagelse af affald i 
tilladelser forbydes.

Or. en

Begrundelse

Rådet anførte, at forbuddet mod blanding af farligt affald også gælder for fortynding af 
farligt affald. Definitionen skal imidlertid præciseres yderligere med hensyn til forbuddets 
praktiske betydning.

Ændringsforslag 172
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 15 – stk. 2 – litra c a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

ca) den behandling, der vælges til 
blandingen, baseres på det mest farlige 
affald i blandingen, eller det skal påvises, 
at hver enkelt form for farligt affald i 
blandingen kan behandles separat.

Or. fr
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Begrundelse

Eftersom blanding er tilladt som en undtagelse, skal bestemmelserne styrkes for at garantere 
separat behandling for hver enkelt type farligt affald i blandingen samt for at beskytte miljøet 
og folkesundheden.

Ændringsforslag 173
Anne Laperrouze

Rådets fælles holdning
Artikel 15 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
tillade blanding, såfremt:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
tillade blanding, såfremt:

a) blandingen gennemføres af et anlæg 
eller en virksomhed, som har indhentet 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 
20

a) blandingen gennemføres af et anlæg 
eller en virksomhed, som har indhentet 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 
20

b) betingelserne i artikel 10 er opfyldt, og 
de negative konsekvenser, som 
affaldshåndtering har for menneskers 
sundhed og miljøet, ikke øges, og

b) betingelserne i artikel 10 er opfyldt, og 
de negative konsekvenser, som 
affaldshåndtering har for menneskers 
sundhed og miljøet, ikke øges, 

c) blandingen sker i overensstemmelse med 
den bedste tilgængelige teknik.

c) blandingen sker i overensstemmelse med 
den bedste tilgængelige teknik, og
ca) det skal påvises for den behandling, 
der vælges til det blandede affald, at hver 
enkelt type affald i blandingen kan 
behandles separat.

Or. en

Begrundelse

Forbuddet mod fortynding er særligt vigtigt for at sikre beskyttelse af miljøet og 
folkesundheden. Den største fare ved fortynding er behandling af affald med de forkerte 
processer (ikke effektive nok). Men eftersom fortynding ikke defineres, er bestemmelserne 
utilstrækkelig. Dette nye ændringsforslag er berettiget i lyset af et nyt aspekt, som Rådet har 
indført, nemlig at "blanding skal omfatte fortynding af farlige stoffer".
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Ændringsforslag 174
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Hvis blanding er tilladt i henhold til 
stk. 2, forbliver affaldet farligt affald, selv 
om den effektive koncentration af 
forurenende stoffer efter blanding ligger 
under grænseværdien for, hvornår affald 
betragtes som farligt.

Or. en

(Genfremsættelse af ændringsforslag 46 fra førstebehandlingen i ændret form)

Begrundelse

Eftersom blanding ikke er helt forbudt, bør det udtrykkeligt præciseres, at selv når blanding 
er dækket af undtagelsen i stk. 2, vil det resulterende affald stadig være farligt affald.

Ændringsforslag 175
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne tilskynder til, at 
farlige bestanddele i alle affaldsstrømme 
adskilles, inden de indgår i en 
nyttiggørelsesproces.

Or. en
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(Genindsættelse af ændringsforslag 54 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 176
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) at olieaffald behandles i henhold til 
artikel 10 og 11

b) olieaffald behandles i henhold til artikel 
1 og 10¸ idet genvinding så vidt muligt 
foretrækkes

Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 56 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

I overensstemmelse med den eksisterende lovgivning og EU's mål om at blive et 
"genanvendelsessamfund" bør det udtrykkeligt anføres, at genvinding af olieaffald 
foretrækkes.

Ændringsforslag 177
Evangelia Tzampazi

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) at olieaffald behandles i henhold til 
artikel 10 og 11

b) olieaffald behandles i henhold til artikel 
10 og 11¸ idet genvinding så vidt muligt 
foretrækkes

Or. en
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Ændringsforslag 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 1, litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) at olieaffald behandles i henhold til 
artikel 10 og 11

b) olieaffald behandles i henhold til artikel 
10 og 11¸ idet genvinding så vidt muligt 
foretrækkes

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil sikre, at man trods ophævelsen af direktivet om olieaffald holder 
fast ved dettes prioritering af genanvendelse af olieaffald. Dette ville være i tråd med EU's 
erklærede mål om at blive et "genanvendelsessamfund".

Ændringsforslag 179
Mojca Drčar Murko

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

b) at olieaffald behandles i henhold til 
artikel 10 og 11

 b) olieaffald behandles i henhold til artikel 
10 og 11¸ idet genvinding så vidt muligt 
foretrækkes

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil sikre, at man trods ophævelsen af direktivet om olieaffald holder 
fast ved dettes prioritering af genanvendelse af olieaffald. Dette ville være i tråd med EU's 
erklærede mål om at blive et "genanvendelsessamfund".
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Ændringsforslag 180
Evangelia Tzampazi

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) at når det er teknisk muligt og 
økonomisk levedygtigt, blandes olieaffald 
med forskellige egenskaber ikke, og 
olieaffald blandes ikke med andre former 
for affald eller stoffer, hvis en sådan 
blanding vanskeliggør behandlingen heraf.

c) at når det er teknisk muligt, blandes 
olieaffald med forskellige egenskaber ikke, 
og olieaffald blandes ikke med andre 
former for affald eller stoffer, hvis en 
sådan blanding vanskeliggør behandlingen 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 181
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) at når det er teknisk muligt og 
økonomisk levedygtigt, blandes olieaffald 
med forskellige egenskaber ikke, og 
olieaffald blandes ikke med andre former 
for affald eller stoffer, hvis en sådan 
blanding vanskeliggør behandlingen heraf.

c) at når det er teknisk muligt, blandes 
olieaffald med forskellige egenskaber ikke, 
og olieaffald blandes ikke med andre 
former for affald eller stoffer, hvis en 
sådan blanding vanskeliggør behandlingen 
heraf.

Or. en

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 56 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Kriteriet "økonomisk levedygtigt" er ikke et acceptabelt kriterie. Skibsophugning i 
Bangladesh er økonomisk levedygtigt men en katastrofe set fra et miljø- og
sundhedsperspektiv. Forbrændingen af papir eller bioaffald er økonomisk levedygtigt, men 
giver ikke nogen mening miljømæssigt. Det er kun teknisk mulighed, der bør indgå som et 
kriterie i bestemmelsen om blanding.
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Ændringsforslag 182
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Hvis olieaffald efter national 
lovgivning er omfattet af krav om 
regenerering, kan medlemsstaterne 
fastsætte, at sådant olieaffald skal 
regenereres, hvis det er teknisk muligt, og 
hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF) 
nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan de
begrænse grænseoverskridende overførsel 
af olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
for at prioritere regenerering af olieaffald.

3. Hvor artikel 11 eller 12 i forordning 
(EF) nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan 
medlemsstaterne begrænse 
grænseoverskridende overførsel af 
olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
for at prioritere regenerering af olieaffald.

Or. en

(Ændringsforslag, som følger af genindsættelsen af ændringsforslag 56 fra 
førstebehandlingen)

Begrundelse

I overensstemmelse med den eksisterende lovgivning og EU's mål om at blive et 
"genanvendelsessamfund" bør det udtrykkeligt anføres, at genvinding af olieaffald 
foretrækkes. Når dette er et fællesskabskrav, er der ikke længere behov for krav fra 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 183
Evangelia Tzampazi

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Hvis olieaffald efter national 
lovgivning er omfattet af krav om 
regenerering, kan medlemsstaterne 
fastsætte, at sådant olieaffald skal 
regenereres, hvis det er teknisk muligt, og 
hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF) 

3. Hvor artikel 11 eller 12 i forordning 
(EF) nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan 
medlemsstaterne begrænse 
grænseoverskridende overførsel af 
olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
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nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan de
begrænse grænseoverskridende overførsel 
af olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
for at prioritere regenerering af olieaffald.

for at prioritere regenerering af olieaffald.

Or. en

Ændringsforslag 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Hvis olieaffald efter national 
lovgivning er omfattet af krav om 
regenerering, kan medlemsstaterne 
fastsætte, at sådant olieaffald skal 
regenereres, hvis det er teknisk muligt, og 
hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF) 
nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan de
begrænse grænseoverskridende overførsel 
af olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
for at prioritere regenerering af olieaffald.

3. Hvor artikel 11 eller 12 i forordning 
(EF) nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan 
medlemsstaterne begrænse 
grænseoverskridende overførsel af 
olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
for at prioritere regenerering af olieaffald.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil sikre, at man trods ophævelsen af direktivet om olieaffald holder 
fast ved dettes prioritering af genanvendelse af olieaffald. Dette ville være i tråd med EU's 
erklærede mål om at blive et "genanvendelsessamfund".
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Ændringsforslag 185
Mojca Drčar Murko

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Hvis olieaffald efter national 
lovgivning er omfattet af krav om 
regenerering, kan medlemsstaterne 
fastsætte, at sådant olieaffald skal 
regenereres, hvis det er teknisk muligt, og 
hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF) 
nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan de 
begrænse grænseoverskridende overførsel 
af olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
for at prioritere regenerering af olieaffald.

3. Hvor artikel 11 eller 12 i forordning 
(EF) nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan 
de begrænse grænseoverskridende 
overførsel af olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
for at prioritere regenerering af olieaffald.

Or. en

Begrundelse

Mindre omformulering af artikel 18, stk. 3, for at bringe den på linje med den nye ordlyd i 
artikel 18, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 186
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Hvis olieaffald efter national 
lovgivning er omfattet af krav om 
regenerering, kan medlemsstaterne 
fastsætte, at sådant olieaffald skal 
regenereres, hvis det er teknisk muligt, og
hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF) 
nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan de 
begrænse grænseoverskridende overførsel 
af olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 

3. Såfremt de tekniske. økonomiske og 
organisatoriske betingelser muliggør 
dette, skal medlemsstaterne træffe de 
nødvendige foranstaltninger for, at 
bortskaffelse af olieaffald så vidt muligt 
sker ved genanvendelse. Som følge heraf 
kan medlemsstaterne, hvor artikel 11 eller 
12 i forordning (EF) nr. 1013/2006 finder 
anvendelse, begrænse grænseoverskridende 
overførsel af olieaffald fra deres område til 
forbrændings- eller medforbrændingsanlæg 
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for at prioritere regenerering af olieaffald. for at prioritere regenerering af olieaffald.

Or. de

(Den første sætning er taget fra artikel 3, stk. 1, i direktiv 75/439/EF)

Begrundelse

Prioriteten, der er tildelt regenerering af olieaffald i direktiv 75/439, bør bibeholdes. I 
betragtning af det stigende behov for olie samtidig med, at ressourcen udtømmes mere og 
mere, er det nødvendigt at gøre brug af en hvilken som helst kilde, der er til rådighed. Oliens 
globale vigtighed gør, at fastholdelsen af denne prioritet om regenerering er en presserende 
sag.

Ændringsforslag 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Bioaffald Indsamling og anvendelse af bioaffald

1. Indsamling af bioaffald skal prioriteres.
2. Inden …* skal medlemsstaterne 
udvikle et system for særskilt indsamling 
af bioaffald.

Medlemsstaterne træffer, når det er 
relevant, foranstaltninger i henhold til 
artikel 10 og 11 for at fremme:

3. Medlemsstaterne træffer, når det er 
relevant, foranstaltninger i henhold til 
artikel 10 og 11 for at fremme:

(a) særskilt indsamling af bioaffald
(b) behandling af bioaffald, der lever op til 
et højt miljøbeskyttelsesniveau

(b) behandling af bioaffald, der lever op til 
et højt miljøbeskyttelsesniveau

(c) anvendelse af miljøforsvarlige 
materialer, som er fremstillet af bioaffald.

(c) anvendelse af miljøforsvarlige 
materialer, som er fremstillet af bioaffald.

Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
at forelægge et forslag, hvis det er relevant.

Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
at forelægge et forslag, hvis det er relevant.
* Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af bioaffald bør være mere klar og udtømmende end i den fælles holdnings tekst.

Ændringsforslag 188
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Bioaffald Indsamling og anvendelse af bioaffald

Medlemsstaterne træffer, når det er 
relevant, foranstaltninger i henhold til 
artikel 10 og 11 for at fremme:

1. Indsamling af bioaffald skal prioriteres.

(a) særskilt indsamling af bioaffald 2. For at kunne implementere 
målsætningerne i artikel 1 skal 
medlemsstaterne inden …* udvikle et 
system for særskilt indsamling af 
bioaffald.

(b) behandling af bioaffald, der lever op 
til et højt miljøbeskyttelsesniveau
(c) anvendelse af miljøforsvarlige 
materialer, som er fremstillet af bioaffald.
Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
at forelægge et forslag, hvis det er 
relevant.

* Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag 112 ved førstebehandlingen.

Bioaffald spiller en væsentlig rolle for reducering af metanemissioner. Endvidere er 
indsamlingen af bioaffald med til at beskytte de ressourcer, som ellers ville være blevet brugt 
til det formål. Indsamling af bioaffald bør prioriteres.
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Ændringsforslag 189
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 19

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer, når det er 
relevant, foranstaltninger i henhold til 
artikel 10 og 11 for at fremme:

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger i 
henhold til artikel 1 og 10 senest ...* for at 
sikre:

(a) særskilt indsamling af bioaffald (a) indførelsen af særskilte 
indsamlingssystemer for bioaffald

(b) behandling af bioaffald, der lever op til 
et højt miljøbeskyttelsesniveau

(b) behandling af bioaffald, der lever op til 
et højt miljøbeskyttelsesniveau

(c) anvendelse af miljøforsvarlige 
materialer, som er fremstillet af bioaffald.

(c) anvendelse af miljøforsvarlige 
materialer, som er fremstillet af bioaffald.

Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
at forelægge et forslag, hvis det er 
relevant.

Til brug for fremstilling af miljømæssigt
sikre materialer af bioaffaldet skal der i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
nævnt i artikel 36, stk. 2, vedtages 
minimumskrav for sikkerhed for 
indsamling og behandling samt miljø- og 
kvalitetskriterier inkl. grænseværdier for 
forurenere.
Kommissionen skal inden …* fremlægge 
et lovgivningsforslag om minimumsmål 
for særskilt indsamling af bioaffald.
_______

* EUT: Venligst indsæt dato tre år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag baseret på ændringsforslag 112/138 i førstebehandlingen. Det bør hverken 
overlades til medlemsstaterne vurdering, om der skal skrides ind over for bioaffald, eller til 
resultaterne af Kommissionens undersøgelse. Der eksisterer tilstrækkelig viden allerede til at 
kunne kræve konkrete handlinger nu. Medlemsstaterne skal inden for tre år være forpligtet til 
at etablere indsamlingssystemer, der kan håndtere særskilt sortering for bioaffald. Kriterier 
for sikkerhed og for sikker anvendelse skal vedtages via komitologiproceduren med kontrol. 
Målsætninger for indsamlingen skal vedtages via den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 190
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Artikel 19 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer, når det er 
relevant, foranstaltninger i henhold til 
artikel 10 og 11 for at fremme:

Medlemsstaterne træffer, når det er 
relevant, foranstaltninger i henhold til 
artikel 10 og 11 for at:

(a) særskilt indsamling af bioaffald (a) udvikle et system for særskilt 
indsamling af bioaffald, hvor man 
prioriterer nyttiggørelse af bioaffald

(b) behandling af bioaffald, der lever op til 
et højt miljøbeskyttelsesniveau

(b) sikre behandling af bioaffald, der lever 
op til et højt miljøbeskyttelsesniveau

(c) anvendelse af miljøforsvarlige 
materialer, som er fremstillet af bioaffald.

(c) sikre anvendelse af miljøforsvarlige 
materialer, som er fremstillet af bioaffald.

Or. en

Begrundelse

Genfremlæggelse af en del af ændringsforslag 112 fra Europa-Parlamentets førstebehandling 
for at styrke bestemmelserne om bioaffald en smule.

Ændringsforslag 191
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Artikel 19 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
at forelægge et forslag, hvis det er 
relevant.

Kommissionen skal fremlægge et forslag 
om bioaffald senest 2 år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse. I den forbindelse 
skal Kommissionen foretage en vurdering 
af håndteringen af bioaffald.

Or. de
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Begrundelse

Det er nødvendigt at lovgive om bioaffald på europæisk niveau for at få en garanti for 
kvaliteten og sikkerhedsstandarderne. Kommissionen er allerede flere gange blevet bedt om 
at fremlægge et omfattende forslag.

Ændringsforslag 192
Anne Ferreira og Frieda Brepoels

Rådets fælles holdning
Artikel 19 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
at forelægge et forslag, hvis det er relevant.

Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
senest 31. december 2008 at forelægge et 
forslag til retsakt, hvis det er relevant.

Or. fr

Begrundelse

Delvis genindsættelse af ændringsforslag 138 som vedtaget ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 193
María Sornosa Martínez

Rådets fælles holdning
Artikel 19 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Kommissionen foretager en vurdering af 
håndteringen af bioaffald med henblik på 
at forelægge et forslag, hvis det er relevant.

Kommissionen skal forelægge et forslag 
til retsakt med henblik på en miljørigtig 
håndtering af bioaffald med henblik på at 
forelægge et forslag, hvis det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 194
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 19 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 19a
Behandling af bioaffald

1. Inden bioaffald spredes ud over 
jordoverflader, skal producenter og ejere 
behandle affaldet således, at det er sikkert 
for menneske-, dyre- og plantesundhed. 
Dette skal også gælde for affald, der er 
produceret af restauranter og catering 
virksomheder, hvor bestemmelserne i 
forordning nr. 1774/2002/EF for 
affaldshåndtering ikke finder anvendelse.
2. Kommissionen skal i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol jf. 
artikel 36, stk. 2, vedtage 
implementeringsforanstaltninger, der 
angiver minimumskrav for kontrol af 
sikkerheden for menneske-, dyre- og 
plantesundhed.
3. For at sikre, at spredning af bioaffald 
på jordoverflader bliver udført på en 
miljørigtig måde, skal Kommissionen jf. 
forskriftsproceduren med kontrol, iht. 
artikel 36, stk. 2, vedtage 
implementeringsforanstaltninger, som 
angiver miljø- og kvalitetskriterierne, der 
skal overholdes for at måtte sprede 
bioaffald på jordoverflader, der bruges til 
landbrug, skovdrift eller 
hortikultur/havebrug, og som må anses 
for at være ophørt med at være affald.
4. Implementeringsforanstaltningerne, 
der er angivet i afsnit 3, skal som 
minimum indeholde obligatoriske værdier 
for tungmetaller, fysisk forurenende 
stoffer og indhold af levedygtige frø og 
dele af planter, der er i stand til at spire, 
samt en liste over velegnede
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kildematerialer.
5. Kriterierne skal tage hensyn til en 
hvilken som helst risiko, der måtte 
forekomme, for miljøskadelig anvendelse 
eller eksport af bioaffald og skal ligge på 
et niveau, der sikrer et højt 
beskyttelsesniveau for den menneskelige 
sundhed og for miljøet.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforlag 112 fra førstebehandlingen.

Bioaffald spiller en væsentlig rolle i reduktionen af metanemissioner. Desuden bidrager 
indsamlingen af bioaffald til beskyttelse af ressourcer, som ellers ville være blevet brugt til 
dette formål. Indsamling af bioaffald bør prioriteres. 

Ændringsforslag 195
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 19 b (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 19b
Kontroller

1. For at kunne kontrollere overholdelsen 
af kravene i artikel 19, litra a, skal 
medlemsstaterne sikre sig, at der er 
etableret kvalitetssikringssystemer, og at 
disse anvendes.
2. Medlemsstaterne skal drage omsorg 
for, at kontroller for skadelige stoffer 
gennemføres med jævne mellemrum.

Or. en
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Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag 112 fra førstebehandlingen.

Bioaffald spiller en væsentlig rolle i reduktionen af metanemissioner. Desuden bidrager 
indsamlingen af bioaffald til beskyttelse af ressourcer, som ellers ville være blevet brugt til 
dette formål. Indsamling af bioaffald bør prioriteres. 

Ændringsforslag 196
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 19 c (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 19c
Køkkenaffald

Indsamling af ubehandlet køkkenaffald til 
foderbrug skal forbydes. Køkkenaffald 
skal verificerbart elimineres af godkendte 
foretagender, steriliseres og bortskaffes på 
sikker vis ved hjælp af passende 
aktiviteter. Anvendelse af køkkenaffald til 
grisefoder kan kun godkendes af 
medlemsstaterne, såfremt det kan 
dokumenteres, at man har kunnet 
overvåge sikker indsamling, sterilisering 
og overholdelse af de øvrige bestemmelser 
i forordning nr. 1774/2002/EF.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag 98/113 fra førstebehandlingen. 

Det udgør en kæmpe risiko for sygdom at anvende ubehandlet affald fra centralkøkkener og 
catering foretagender til foderbrug. Uden et reguleret og overvåget affaldshåndteringssystem 
er et foderforbud umuligt.

Anvendelse af kontrollerbart steriliseret køkkenaffald til foderbrug skal kunne godkendes 
under streng overvågning af betingelsernes overholdelse, således at ulovlig fodring med 
ubehandlet køkkenaffald undgås.
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Ændringsforslag 197
Péter Olajos

Rådets fælles holdning
Artikel 20 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne kræver, at alle anlæg 
eller virksomheder, som påtænker at udføre 
affaldsbehandling, indhenter tilladelse fra 
den kompetente myndighed.

(1) Medlemsstaterne kræver, at alle anlæg 
eller virksomheder, som påtænker at udføre 
affaldsbehandling, indhenter tilladelse på 
baggrund af et certifikat fra den 
kompetente myndighed eller en 
organisation, som den har en aftale med.

Or. hu

Begrundelse

I en række medlemsstater er det praksis at erstatte tilladelser til affaldsbehandling med en 
godkendelse fra et akkrediteret professionelt organ med teknisk, finansiel eller professional 
kompetence, og som så verificeres af myndigheden. Et veletableret system, der erstatter 
officielle tilladelser, som fremmer lovlydig adfærd, er ikke muligt, medmindre den oprindelige 
ordlyd udvides.

Ændringsforslag 198
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 20 – stk. 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5. Forudsat at kravene i denne artikel er 
opfyldt, kan tilladelser, der er udstedt i 
henhold til anden national lovgivning eller 
fællesskabslovgivning, kombineres med 
den i stk. 1, krævede tilladelse i én enkelt 
tilladelse, hvis unødvendig gentagelse af 
oplysninger derved undgås, og operatøren 
eller den kompetente myndighed spares for 
dobbeltarbejde.

5. Forudsat at kravene i denne artikel er 
opfyldt, skal tilladelser, der er udstedt i 
henhold til anden national lovgivning eller 
fællesskabslovgivning, kombineres med 
den i stk. 1, krævede tilladelse i én enkelt 
tilladelse, hvis unødvendig gentagelse af 
oplysninger derved undgås, og operatøren 
eller den kompetente myndighed spares for 
dobbeltarbejde.
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Or. en

Begrundelse

Dobbeltarbejde i forbindelse med tilladelser bør undgås. Et af formålene med IPPC-direktivet 
er at integrere alle de miljømæssige tilladelser i en enkelt tilladelse. Derfor bør dette også 
gælde for en hvilken som helst tilladelse under affaldslovgivningen. 

Ændringsforslag 199
Françoise Grossetête

Rådets fælles holdning
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5a. Alle anlæg, der behandler farligt 
affald, skal være i besiddelse af en 
tilladelse, der skal angive en beskrivelse af 
de planlagte foranstaltninger for at sikre, 
at anlægget er konstrueret, udstyret og 
drevet på en måde, der tager hensyn til de 
affaldskategorier, der behandles, og de 
risici, der er forbundet hermed.
Tilladelsen, der udstedes af den 
kompetente myndighed, skal angive:
- mængder og kategorier på det 
behandlede affald;
- affaldsbehandlingens tekniske 
karakteristika for at sikre optimal 
miljømæssig beskyttelse og for at sikre et 
højt sikkerhedsniveau.
Når en operatør af en ikke-farlig 
affaldsbehandlingsvirksomhed 
planlægger en ændring, således at farligt 
affald behandles, skal dette anses som en 
væsentlig ændring jf. artikel 2, stk. 10, 
litra b, i direktiv 96/61/EF, og artikel 12,
stk. 2, skal finde anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Tilladelser, der gives til sådanne virksomheder, der behandler farlig affald, skal tage hensyn 
til de særlige forhold, der gør sig gældende for sådant affald, og de risici, der er forbundet 
med behandlingen deraf. Ingen undtagelser skal tillades. Ændringsforslag 58, som blev 
vedtaget ved førstebehandlingen, vedrørte dette krav. 

Ændringsforslag 200
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 21

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Undtagelser fra krav om tilladelse

Medlemsstaterne kan undtage anlæg og 
virksomheder fra kravet i artikel 20, stk. 
1, i forbindelse med følgende operationer:
a) bortskaffelse af deres eget ikke-farlige 
affald på produktionsstedet eller
b) nyttiggørelse af affald.

Or. fr

Begrundelse

Der kan ikke dispenseres fra kravet om tilladelse til at udføre affaldsbehandling. At 
dispensere ville være et tilbageskridt i forhold til de eksisterende regler og ville udgøre en 
alvorlig trussel for miljøet og den offentlige sundhed.

Ændringsforslag 201
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 21

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan undtage anlæg og 
virksomheder fra kravet i artikel 20, stk. 1, 
i forbindelse med følgende operationer:

Medlemsstaterne kan undtage anlæg og 
virksomheder fra kravet i artikel 20, stk. 1, 
i forbindelse med bortskaffelse af deres 



PE402.912v01-00 66/108 AM\712783DA.doc

DA

eget ikke-farlige affald på 
produktionsstedet.

a) bortskaffelse af deres eget ikke-farlige 
affald på produktionsstedet eller
b) nyttiggørelse af affald.

Or. {EN}en

(Delvis genanvendelse af ændringsforslag 161 fra førstebehandlingen.)

Begrundelse

Det er uacceptabelt at give medlemsstaterne en generel mulighed for at se bort fra kravet om 
tilladelser for affaldsbehandlingsvirksomheder, selv for farligt affald.

Ændringsforslag 202
Péter Olajos

Rådets fælles holdning
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat ønsker at 
indrømme undtagelser som omhandlet i 
artikel 21, opstiller den almindelige regler 
for hver aktivitetstype med angivelse af 
arten og mængden af affald, som en 
undtagelse kan gælde for, og den 
behandlingsmetode, der skal anvendes.

(1) Hvis en medlemsstat ønsker at 
indrømme undtagelser som omhandlet i 
artikel 21, opstiller den almindelige regler 
for hver aktivitetstype med angivelse af 
arten og mængden af affald, som en 
undtagelse kan gælde for, og den 
behandlingsmetode, der skal anvendes. 
Undtagelsesbetingelsernes eksistens skal 
verificeres af et organ, der er autoriseret 
til sådanne verifikationer.

Or. hu
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Ændringsforslag 203
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 22

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Betingelser for undtagelser

1. Hvis en medlemsstat ønsker at 
indrømme undtagelser som omhandlet i 
artikel 21, opstiller den almindelige regler 
for hver aktivitetstype med angivelse af 
arten og mængden af affald, som en 
undtagelse kan gælde for, og den 
behandlingsmetode, der skal anvendes.

Disse regler udformes på en måde, der 
sikrer, at affaldet behandles i 
overensstemmelse med artikel 10. Ved 
bortskaffelsesoperationer som omhandlet 
i artikel 21, litra a), bør sådanne regler 
tage hensyn til den bedste tilgængelige 
teknik.

2. Ud over de almindelige regler i stk. 1 
fastlægger medlemsstaterne særlige 
betingelser for undtagelser vedrørende 
farligt affald, herunder aktivitetstyper, 
samt ethvert andet nødvendigt krav, der 
skal overholdes i forbindelse med 
forskellige former for nyttiggørelse, og, 
hvor det er relevant, grænseværdier for 
indholdet af farlige stoffer i affaldet og 
emissionsgrænseværdier.
3. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om de almindelige regler, 
som opstilles i henhold til stk. 1 og 2.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag fremlagt for at sikre sammenhængen med ændringsforslaget til artikel 21.
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Ændringsforslag 204
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Der skal ikke gøres nogen undtagelser i 
forbindelse med behandlingen af farligt 
affald.

Or. en

(Delvis genanvendelse af ændringsforslag 161 fra førstebehandlingen i ændret form.)

Begrundelse

Behandling af farligt affald skal altid kræve en tilladelse.

Ændringsforslag 205
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 22 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Ud over de almindelige regler i stk. 1 
fastlægger medlemsstaterne særlige 
betingelser for undtagelser vedrørende 
farligt affald, herunder aktivitetstyper, 
samt ethvert andet nødvendigt krav, der 
skal overholdes i forbindelse med 
forskellige former for nyttiggørelse, og, 
hvor det er relevant, grænseværdier for 
indholdet af farlige stoffer i affaldet og 
emissionsgrænseværdier.

udgår

Or. en

(Genanvendelse af ændringsforslag 188 fra førstebehandlingen.)
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Begrundelse

Behandling af farligt affald skal altid kræve en tilladelse.

Ændringsforslag 206
Anne Laperrouze

Rådets fælles holdning
Artikel 22 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Ud over de almindelige regler i stk. 1 
fastlægger medlemsstaterne særlige 
betingelser for undtagelser vedrørende 
farligt affald, herunder aktivitetstyper, 
samt ethvert andet nødvendigt krav, der 
skal overholdes i forbindelse med 
forskellige former for nyttiggørelse, og, 
hvor det er relevant, grænseværdier for 
indholdet af farlige stoffer i affaldet og 
emissionsgrænseværdier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 188 fra førstebehandlingen: Disse undtagelser er ikke berettigede og bør 
derfor fjernes. 

Ændringsforslag 207
Françoise Grossetête

Rådets fælles holdning
Artikel 22 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Ud over de almindelige regler i stk. 1 
fastlægger medlemsstaterne særlige 
betingelser for undtagelser vedrørende 
farligt affald, herunder aktivitetstyper, 
samt ethvert andet nødvendigt krav, der 
skal overholdes i forbindelse med 

udgår
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forskellige former for nyttiggørelse, og, 
hvor det er relevant, grænseværdier for 
indholdet af farlige stoffer i affaldet og 
emissionsgrænseværdier.

Or. en

Begrundelse

Alle virksomheder, der behandler farligt affald af en hvilken som helst type, skal have en 
tilladelse. Der skal ikke tillades nogen undtagelser. Genindførelse af Europa-Parlamentets 
ændringsforslag 188 fjerner undtagelsen for virksomheder, der behandler farligt affald.

Ændringsforslag 208
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 23 – stk. 1 – point (c)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) anlæg og virksomheder, der er omfattet 
af undtagelser fra kravene om tilladelse i 
henhold til artikel 21.

c) anlæg.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag fremlagt for at sikre sammenhængen med ændringsforslaget til artikel 22.

Ændringsforslag 209
Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Eksisterende dokumentation hos de 
kompetente myndigheder vil, hvor det er 
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muligt, blive brugt til at fremskaffe 
relevante oplysninger til denne 
registreringsproces, således at 
bureaukratiet mindskes mest muligt.

Or. en

Begrundelse

Selvforklarende ændringsforslag, der blev vedtaget under førstebehandlingen af 
ændringsforslag 163 for at undgå dobbelt administrativt arbejde.

Ændringsforslag 210
Avril Doyle

Rådets fælles holdning
Artikel 24

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Minimumsstandarder Krav til tilladelsen

1. Tekniske minimumsstandarder for 
behandling, der kræver en tilladelse i 
henhold til artikel 20, kan vedtages, når 
det er dokumenteret, at sådanne 
minimumsstandarder vil medføre en 
fordel i form af beskyttelse af menneskers 
sundhed og af miljøet. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

Alle anlæg, der behandler farligt affald, 
skal have en tilladelse jf. bestemmelserne i 
direktiv 96/61/EF.

2. Sådanne minimumsstandarder omfatter 
kun den affaldsbehandling, der ikke er 
omfattet af direktiv 96/61/EF eller egnet 
til at være omfattet af dette direktiv.

For så vidt andet ikke er fastsat i direktiv 
96/61/EF skal anmodningen om tilladelse 
fra den kompetente myndighed indeholde 
en beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er planlagt for at sikre, at anlægget er 
konstrueret, udstyret og drevet i henhold 
til de affaldskategorier, der behandles og 
de risici, der hænger sammen hermed.

3. Sådanne minimumsstandarder skal: Tilladelsen fra de kompetente 
myndigheder skal angive:
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(a) rette sig mod affaldsbehandlingens 
vigtigste miljøvirkninger

- mængder og kategorier af det 
behandlede farlige affald,

(b) sikre, at affaldet behandles i 
overensstemmelse med artikel 10

- de tekniske specifikationer som skal 
sikre optimal affaldsbehandling, 
beskyttelse af miljøet og et højt 
beskyttelsesniveau.

(c) tage hensyn til den bedste tilgængelige 
teknik og

Når en operatør af en ikke-farlig 
affaldsbehandlingsvirksomhed 
planlægger en ændring, således at farligt 
affald behandles, skal dette anses som en 
væsentlig ændring jf. artikel 2, stk. 10, 
litra b, i direktiv 96/61/EF og artikel 12, 
stk. 2, skal finde anvendelse.

(d) når det er relevant omfatte elementer 
vedrørende behandlingens kvalitet og 
forarbejdningskrav.

4. Der vedtages minimumsstandarder for 
virksomhed, der kræver registrering i 
henhold til artikel 23, litra a) og b), når 
det er dokumenteret, at sådanne 
minimumsstandarder vil medføre en 
fordel i form af beskyttelse af menneskers 
sundhed og af miljøet eller ved at undgå 
forstyrrelser på det indre marked; dette 
omfatter også bestemmelser vedrørende 
indsamleres, transportørers, forhandleres 
eller mægleres tekniske kvalifikationer.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

Or. en

(Baseret på ændringsforslag 58 i førstebehandlingen)

Begrundelse

Alle typer farligt affald skal afdækkes af en tilladelse i overensstemmelse med IPPC-
direktivet. Undtagelser skal ikke være tilladt. De samme regler skal gælde for alle, der 
håndterer farligt affald. Ændringsforlaget ligner i høj grad den eksisterende beskrivelse i 
affaldsforbrændingsdirektivet, der blev vedtaget i december 2000. 
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Ændringsforslag 211
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4a. Minimumstandarder vedtaget under 
denne artikel skal ikke anses som 
fællesskabslovgivning jf. første led i 
artikel 12, stk. 1, litra c, i forordning nr. 
1013/2006/EF.

Or. de

Begrundelse

Denne artikel blev tilføjet med den fælles holdning, men er tvivlsom i forbindelse med eksport 
af affald over landegrænser. Når affald eksporteres med henblik på behandling, kan der gøres 
indvending imod det under henvisning til forordningen om eksport af affald, hvis 
standarderne på anlægget, til hvilket affaldet eksporteres, er lavere end i oprindelseslandet. 
Dette er dog ikke længere muligt, hvis der eksisterer standarder på fællesskabsniveau. Der er 
ingen berettigelse for at udelukke disse grunde til at gøre indvending, hvis sådanne 
minimumsstandarder er fastlagt via komitologiproceduren. 

Ændringsforslag 212
Anne Ferreira og Marie-Arlette Carlotti

Rådets fælles holdning
Artikel 25 – stk. 3 – litra e og e a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

e) generelle affaldshåndteringspolitikker, 
herunder planlagte 
affaldshåndteringsteknologier og -metoder, 
eller politikker for affald, der giver 
anledning til særlige problemer med 
hensyn til håndtering.

e) generelle affaldshåndteringspolitikker, 
herunder planlagte 
affaldshåndteringsteknologier og -metoder, 
eller politikker for affald, der giver 
anledning til særlige problemer med 
hensyn til håndtering; hvor det er 
passende, skal de omfatte eller udelukke 
en bestemt genanvendelses- eller 
bortskaffelsesmetode af årsager, der er 
specifikke for planlægningsområdet, og 
for at opfylde målsætningerne i artikel 1 
og 10 eller enhver anden 
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fællesskabsbestemmelse på miljøområdet;
ea) hvor det er passende, 
planlægningsområdets affaldsimport-
eller affaldseksportbegrænsninger eller 
forbud.

Or. fr

Begrundelse

For at garantere overensstemmelse med målsætningerne for sundheds- og miljøbeskyttelse 
skal planerne tage hensyn til situationen, der er gældende i det område, der er dækket af 
planen. Affaldshåndtering må ikke resultere i oprettelse, fastholdelse eller mangfoldiggørelse 
af situationer, hvor der er beviselig skade eller risiko for sundhedsskade, skade på 
luftkvaliteten, vand eller jordoverfladen.

Ændringsforslag 213
Richard Seeber

Rådets fælles holdning
Artikel 26 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastlægger de 
relevante specifikke kvalitative eller 
kvantitative benchmarks for 
affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der 
vedtages for at overvåge og vurdere 
resultaterne af foranstaltningerne, og kan 
fastlægge andre specifikke kvalitative 
eller kvantitative mål og indikatorer end 
dem, der er nævnt i stk. 4, med samme 
formål.

udgår

Or. de

Begrundelse

Baseret på Parlamentets ændring under førstebehandlingen (ændringsforslag 79), foreslås 
det, at afsnit 3 og 4 slettes.



AM\712783DA.doc 75/108 PE402.912v01-00

DA

Ændringsforslag 214
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 26 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastlægger de relevante 
specifikke kvalitative eller kvantitative 
benchmarks for 
affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der 
vedtages for at overvåge og vurdere 
resultaterne af foranstaltningerne, og kan 
fastlægge andre specifikke kvalitative eller 
kvantitative mål og indikatorer end dem, 
der er nævnt i stk. 4, med samme formål.

3. Medlemsstaterne fastlægger de relevante 
specifikke kvalitative eller kvantitative 
benchmarks for 
affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der 
vedtages for at overvåge og vurdere 
resultaterne af foranstaltningerne, og kan 
fastlægge andre specifikke kvalitative eller 
kvantitative mål og indikatorer ud over
dem, der er nævnt i artikel 7a, med samme 
formål.

Or. en

(Nyt ændringsforslag baseret på artikel 62, stk. 2, litra c, i forretningsordenen, i 
overensstemmelse med ændringsforslag 38/108/157/140/141 under førstebehandlingen)

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at opnå sammenhæng med hensyn til ændringsforslag 18 fra 
ordføreren eller et stærkere ændringsforslag fra forfatterne til dette ændringsforslag med 
hensyn til forebyggelsesmålsætninger. Hvis forebyggelsesmålsætningerne fastlægges på 
fællesskabsniveau, kan medlemsstaterne kun fastlægge målsætninger, der går ud over disse.

Ændringsforslag 215
Richard Seeber

Rådets fælles holdning
Artikel 26 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Indikatorer for 
affaldsforebyggelsesforanstaltninger kan 
vedtages efter proceduren i artikel 36, stk. 
3.

udgår

Or. de
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Begrundelse

På basis af Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen (ændringsforslag 79), 
foreslås det, at afsnit 3 og 4 udgår.

Ændringsforslag 216
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 26 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Indikatorer for 
affaldsforebyggelsesforanstaltninger kan 
vedtages efter proceduren i artikel 36, stk. 
3.

udgår

Or. en

(Nyt ændringsforslag baseret på artikel 62, stk. 2, litra c, i forretningsordenen, i 
overensstemmelse med ændringsforslag 38/108/157/140/141 under førstebehandlingen)

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at opnå sammenhæng med hensyn til ændringsforslag 18 fra 
ordføreren eller et stærkere ændringsforslag fra forfatterne til dette ændringsforslag med 
hensyn til forebyggelsesmålsætninger. Hvis Kommissionen skal foreslå indikatorer i 2009 til 
vedtagelse under den fælles beslutningsprocedure, er der ikke behov for en 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag 217
Anne Ferreira og Marie-Arlette Carlotti

Rådets fælles holdning
Artikel 28

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
interesserede parter og myndigheder samt 
offentligheden har lejlighed til at deltage i 
udarbejdelsen af 
affaldshåndteringsplanerne og 
affaldsforebyggelsesprogrammerne og har 

Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
interesserede parter og myndigheder samt 
offentligheden har lejlighed til at deltage i 
udarbejdelsen af 
affaldshåndteringsplanerne og 
affaldsforebyggelsesprogrammerne og har 
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adgang til dem, når de er udarbejdet, jf. 
direktiv 2003/35/EF eller, når det er 
relevant, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om 
vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet. De 
lægger planerne og programmerne på et 
offentlig tilgængeligt websted.

adgang til dem, når de er udarbejdet, jf. 
direktiv 2003/35/EF eller, når det er 
relevant, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om 
vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet. De 
lægger planerne og programmerne på et 
offentlig tilgængeligt websted. 
Medlemsstaterne skal sikre sig, at de 
offentlige myndigheders beslutninger eller 
beslutninger taget af operatører, der 
handler på vegne af de offentlige 
myndigheder inden for affaldshåndtering, 
åbner for muligheden for offentlig 
deltagelse, information og adgang til 
retssystemet i overensstemmelse med 
direktiv 2003/35/EF1 hvis disse 
beslutninger vedrører valget af 
affaldsgenanvendelsesmåde, indsamling 
eller bortskaffelse eller placering af det 
relevante udstyr.
1 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.

Or. fr

Begrundelse

Inden for affaldshåndtering skal offentligheden have adgang til deltagelse og 
informationsprocessen samt muligheden for oprejsning, som angivet i direktiv 2003/35/EF. 
Ud over at give adgang til ordentlig deltagelse og information, som krævet af civilsamfundet, 
de offentlige og økonomiske aktører, der er berørt heraf, er sådanne garantier vigtige, hvis 
offentligheden skal give den størst mulige støtte til implementeringen af de valgte metoder, 
der er en nødvendig forudsætning for deres succes. 

Ændringsforslag 218
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 29 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 29a
Kommissionen skal inden …* udarbejde 
en rapport, der skal vise evt. 
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foranstaltninger, som kan bidrage til at 
opnå de målsætninger, der er udstukket i 
artikel 1 og 11, på en mere effektiv måde. 
Rapporten skal fremlægges for Europa-
Parlamentet og Rådet senest seks 
måneder efter dens udarbejdelse og være 
ledsaget af forslag, hvor dette er passende.
Rapporten skal især overveje, om bilag II 
skal ændres, således at:
(a) tilfælde undlades, hvor angivne 
handlinger eller en efterfølgende kæde af 
angivne handlinger ikke fører frem til, at 
en tilstrækkelig høj andel af affaldet, hvad 
angår mængde eller værdi, der har et 
nyttigt formål, fører til overensstemmelse 
med målsætningen i artikel 1,
(b) tilfælde identificeres, hvor angivne 
handlinger eller en efterfølgende kæde af 
angivne handlinger ikke fører frem til, at 
en tilstrækkelig høj andel af affaldet, hvad 
angår mængde eller værdi i modsætning 
til det, der bortskaffes som en del af en 
genvindingshandling eller en kæde af 
genvindingshandlinger, således at det kan 
sikres, at målsætningerne i artikel 1 
opnås.

Or. en

(Genvindingshandlinger består ofte af en efterfølgende kæde af genvindingstrin, som hver 
især optimerer deres output. I mange tilfælde kan første genvindingstrin sigte på at genvinde 

det mest værdifulde stof, som kan være en mindre del, når man ser på mængden. Et 
efterfølgende genvindingstrin kan være specialiseret for at indbringe et andet stof osv.).

Begrundelse

Hvis man blot evaluerer et enkelt trin med hensyn til, om det berettiger angivelse i bilag 2, 
kan det føre til mindre optimale resultater. For at få det rigtige billede må man evaluere den 
komplette kæde af sammenhængende genvindingstrin og ikke bare et enkelt trin.
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Ændringsforslag 219
Anne Ferreira

Rådets fælles holdning
Artikel 31 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tage hensyn til 
registreringer i henhold til Fællesskabets 
ordning for miljøledelse og miljørevision 
(EMAS), navnlig for så vidt angår 
kontrollens hyppighed og intensitet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Værdien af kontroller og tilsyn og den administrative belastning, der opstår som følge heraf, 
er proportional med deres nytte med henblik på beskyttelse af miljøet og den offentlige 
sundhed. Det, at en virksomhed registreres hos EMAS, betyder ikke, at bevågenhed eller 
kontrolbesøg skal nedtrappes.

En sådan bestemmelse er farlig, og den bør derfor slettes.

Ændringsforslag 220
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 32 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Hvad angår farligt affald opbevares 
registret i mindst tre år; anlæg og 
virksomheder, der transporterer farligt 
affald, skal dog kun opbevare registret i 
mindst tolv måneder.

2. Hvad angår farligt affald opbevares 
registret i mindst fem år.

Dokumentation for, at håndteringen er 
udført, forelægges på anmodning af de 
kompetente myndigheder eller en tidligere 
indehaver.

Dokumentation for, at håndteringen er 
udført, forelægges på anmodning af de 
kompetente myndigheder eller en tidligere 
indehaver.

Medlemsstaterne skal sikre sig, at de 
nationale kompetente myndigheder fører 
et register over alle virksomheder, der 
refereres til i kapitel IV, og de kan 
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pålægge disse virksomheder at aflægge 
rapporter.

Or. en

(Genanvendelse af ændringsforslag 74 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Behandling af farligt affald såvel som transport af farligt affald er en alvorlig sag. 
Dokumentation for begge dele skal opbevares i fem år, således at der er mulighed for 
tilstrækkelig sporing. Alle virksomheder, der håndterer farligt affald, skal registreres i et 
register.

Ændringsforslag 221
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Artikel 34 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4a. Senest to år efter direktivets 
ikrafttræden skal Europa-Parlamentet og 
Rådet på basis af en rapport fra 
Kommissionen, ledsaget af et forslag, 
gennemgå formlen for 
forbrændingsanlæggene, der refereres til i 
bilag II i fodnoten til R1.
Kommissionsrapporten skal udarbejdes på 
basis af angivelser fra medlemsstaterne, 
der angiver deres genvindingsanlæg på 
deres territorium, baseret på formlen i 
bilag II i fodnoten til R1. 
Kommissionsrapporten skal vise, om 
formlen har haft den forventede effekt og 
har skabt en vigtig tilskyndelse til at bygge 
og drive flere forbrændingsanlæg med høj 
energieffektivitet.
For at den kompetente myndighed kan 
afgive erklæring om en genvindings- eller 
affaldsvirksomhed på basis af formlen i 
bilag II i fodnoten til R1, skal 
virksomhedens operatør detaljeret angive, 
hvor meget energi der skal købes til 
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affaldsbehandlingen og form og mængde 
på den afgivne energi (elektrisk og 
termisk). 

Or. de

Begrundelse

Baseret på den underliggende målsætning for ændringsforslag 83, som blev vedtaget ved 
førstebehandlingen, og som tog sigte på at slette energieffektivitetsformlen, skulle dette 
kompromis frem for alt føre til gennemsigtighed vedrørende klassificering af 
forbrændingsanlæg og genvindingsanlæg og også se på formlen for at se, om den ønskede 
effekt var blevet opnået.

Ændringsforslag 222
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 34 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 34a
Høringsforum om affaldshåndtering

1. Kommissionen vil nedsætte et 
høringsforum om affaldshåndtering.
2. Høringsforummet skal støtte den 
effektive implementering af dette direktiv 
og anden fællesskabslovgivning 
vedrørende affald. Således skal det tjene 
som et forum til udveksling af 
informationer om de bedste 
affaldshåndteringspraksisser, bidrage til 
udviklingen af 
implementeringsretningslinjer og rådgive 
inden for den videre udvikling af EU-
lovgivningen på affaldsområdet.
3. Kommissionen skal være formand for 
høringsforummet, og der skal være en 
balance i sammensætningen mellem 
medlemsstaternes repræsentanter og alle 
interesserede grupper, der har anliggende 
i affaldshåndteringsspørgsmål, såsom 
erhvervslivet, herunder SMV'er, og 
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håndværkere, fagforeninger, 
engroshandlende, detailhandlende, 
miljøbeskyttelsesgrupper og 
forbrugerorganisationer.

Or. en

(Genanvendelse af ændringsforslag 80 fra førstebehandlingen i ændret form)

Begrundelse

Kommissionen har nedsat høringsfora inden for luft- og vandlovgivning. Disse hjælper med 
at se på problemer på et tidligt tidspunkt og på den måde forbedre implementeringen. Et 
lignende høringsforum skulle nedsættes for affaldshåndtering. Det er ikke godt nok alene at 
høre medlemsstaterne på den ene side og bilateralt høre de involverede parter på den anden 
side. 

Ændringsforslag 223
Duarte Freitas

Rådets fælles holdning
Artikel 34 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 34a

Affaldshøringsforum
1. Kommissionen skal nedsætte et 
høringsforum vedrørende 
affaldshåndtering.
2. Målsætningen for høringsforummet er 
at støtte den effektive implementering af 
dette direktiv og anden EU-
affaldslovgivning gennem aktiviteter som 
f.eks.: 
- informationsudveksling om bedste 
praksisser inden for affaldshåndtering;
- udvikling af 
implementeringsretningslinjer; og 
- rådgivning vedrørende yderligere 
udvikling af EU's affaldslovgivning.
3. Kommissionen skal være formand for 
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høringsforummet, og der skal være en 
balance i sammensætningen mellem 
medlemsstaternes repræsentanter og alle 
interesserede grupper, der har anliggende 
i affaldshåndteringsspørgsmål, så som 
erhvervslivet, fagforeninger, 
detailhandlende, miljøbeskyttelsesgrupper 
og forbrugerorganisationer.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til luft- og vandbeskyttelsesområdet har Kommissionen ikke nedsat et fælles 
forum for medlemsstater og involverede parter til at støtte implementeringen og udviklingen 
af EU's affaldslovgivning. Samtidig er antallet af overtrædelsessager betydeligt højere inden 
for affaldssektoren. (Baseret på ændringsforslag 80 i førstebehandlingen).

Ændringsforslag 224
Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 34 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 34a
Affaldshøringsforum

1. Kommissionen skal nedsætte et 
høringsforum om affaldshåndtering for 
medlemsstater og involverede parter.
2. Målsætningen for høringsforummet er 
at støtte den effektive implementering af 
direktivet og anden EU-affaldslovgivning 
med aktiviteter, som f.eks.:
- informationsudveksling om bedste 
praksisser inden for affaldshåndtering;
- udvikling af 
implemteringsretningslinjer; og
- rådgivning i forbindelse med 
videreudvikling af EU's affaldslovgivning.

Or. en
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(Baseret på ændringsforslag 80 i førstebehandlingen)

Begrundelse

I modsætning til luft- og vandbeskyttelsesområdet har Kommissionen ikke nedsat et fælles 
forum for medlemsstater og involverede parter til at støtte implementeringen og udviklingen 
af EU's affaldslovgivning. Samtidig er antallet af overtrædelsessager betydeligt højere inden 
for affaldssektoren. Derfor er en bred høring af de involverede parter gavnlig.

Ændringsforslag 225
Karl-Heinz Florenz

Rådets fælles holdning
Artikel 35 – stk. -1 (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

-1. Med hensyn til definitionen af 
"affald" i punkt 1 i artikel 3 skal 
Kommissionen i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, der er 
angivet i artikel 36, stk. 2, vedtage 
foranstaltninger for visse 
forbrugerprodukter (f.eks. elektronisk 
udstyr, udrangerede køretøjer), der 
angiver funktionalitets-, miljø- og 
kvalitetskriterierne, der skal overholdes 
for at kunne definere, om en aktør må 
anses for at ville bortskaffe affaldet.

Or. en

(Ånden i ændringsforslag 103 i Europa-Parlamentets førstebehandling.)

Begrundelse

En stor mængde affaldsprodukter, især affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, eksporteres 
illegalt som "produkter" fra EU til tredjelande, hvor de behandles uden hensyntagen til 
sundhed og miljø. Sådanne illegale eksporter må stoppes med specifik lovgivning. En 
ekspertgruppe fra medlemsstaterne har vedtaget retningslinjer, der angiver specifikke 
kriterier for brugt elektronisk udstyr for at fastlægge, om der er tale om produkter.
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Ændringsforslag 226
Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Artikel 35

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen kan udarbejde 
retningslinjer for fortolkningen af 
definitionerne af nyttiggørelse og 
bortskaffelse i artikel 3, nr. 14) og 18).

1. Kommissionen kan udarbejde 
retningslinjer for fortolkningen af 
definitionerne af nyttiggørelse og 
bortskaffelse.

Om nødvendigt skal den formel for 
forbrændingsanlæg, der er omhandlet i 
bilag II R1, præciseres. Der kan tages 
hensyn til lokale klimaforhold som f.eks. 
streng kulde og behov for opvarmning, for 
så vidt de påvirker de energimængder, der 
teknisk kan anvendes eller produceres i 
form af elektricitet, opvarmning, afkøling 
eller procesdamp. Lokale forhold i 
regionerne i den yderste periferi som 
anerkendt i traktatens artikel 299, stk. 2, 
afsnit 4, og i de territorier, der er 
omhandlet i artikel 25 i tiltrædelsesakten af 
1985, kan også tages i betragtning. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

1a. I henhold til artikel 20, stk. 4, skal en
formel for fastlæggelse af mindstekrav til 
energieffektiviteten for forbrændingsanlæg 
præciseres. Der kan tages hensyn til lokale 
klimaforhold som f.eks. streng kulde og 
behov for opvarmning, for så vidt de 
påvirker de energimængder, der teknisk 
kan anvendes eller produceres i form af 
elektricitet, opvarmning, afkøling eller 
procesdamp. Lokale forhold i regionerne i 
den yderste periferi som anerkendt i 
traktatens artikel 299, stk. 2, afsnit 4, og i 
de territorier, der er omhandlet i artikel 25 i 
tiltrædelsesakten af 1985, kan også tages i 
betragtning. Denne foranstaltning, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

2. Bilagene kan ændres i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

2. Bilagene kan ændres i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. 
Disse foranstaltninger, for så vidt som de 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, kan vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

Or. en

(Ny tekst i Rådets fælles holdning)
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Begrundelse

I artikel 20, stk. 4, står der, at "i tilladelser, der omfatter energiudnyttelse, stilles høj 
virkningsgrad som betingelse." Således bør en energieffektivitetsformel offentliggøres som 
teknisk retningslinje, der skal anvendes på ALLE forbrændingsanlæg, uanset om de er 
godkendt til genvinding eller bortskaffelse.

Ændringsforslag 227
Riitta Myller

Rådets fælles holdning
Artikel 35

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen kan udarbejde 
retningslinjer for fortolkningen af 
definitionerne af nyttiggørelse og 
bortskaffelse i artikel 3, nr. 14) og 18).

1. Kommissionen kan udarbejde 
retningslinjer for fortolkningen af 
definitionerne af nyttiggørelse og 
bortskaffelse.

Om nødvendigt skal den formel for 
forbrændingsanlæg, der er omhandlet i 
bilag II R1, præciseres. Der kan tages 
hensyn til lokale klimaforhold som f.eks. 
streng kulde og behov for opvarmning, for 
så vidt de påvirker de energimængder, der 
teknisk kan anvendes eller produceres i 
form af elektricitet, opvarmning, afkøling 
eller procesdamp. Lokale forhold i 
regionerne i den yderste periferi som 
anerkendt i traktatens artikel 299, stk. 2, 
afsnit 4, og i de territorier, der er 
omhandlet i artikel 25 i tiltrædelsesakten af 
1985, kan også tages i betragtning. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

1a. I henhold til artikel 20, stk. 4, skal en
formel for fastlæggelse af mindstekrav til 
energieffektiviteten for forbrændingsanlæg 
præciseres. Der kan tages hensyn til lokale 
klimaforhold som f.eks. streng kulde og 
behov for opvarmning, for så vidt de 
påvirker de energimængder, der teknisk 
kan anvendes eller produceres i form af 
elektricitet, opvarmning, afkøling eller 
procesdamp. Lokale forhold i regionerne i 
den yderste periferi som anerkendt i 
traktatens artikel 299, stk. 2, afsnit 4, og i 
de territorier, der er omhandlet i artikel 25 i 
tiltrædelsesakten af 1985, kan også tages i 
betragtning. Denne foranstaltning, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

2. Bilagene kan ændres i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

2. Bilagene kan ændres i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. 
Disse foranstaltninger, for så vidt som de 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, kan vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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36, stk. 2. artikel 36, stk. 2.

Or. en

(Ny tekst i Rådets fælles holdning)

Begrundelse

I artikel 20, stk. 4, står der, at "i tilladelser, der omfatter energiudnyttelse, stilles høj 
virkningsgrad som betingelse." Således bør en energieffektivitetsformel offentliggøres som 
teknisk retningslinje, der skal anvendes på ALLE forbrændingsanlæg, uanset om de er 
godkendt til genvinding eller bortskaffelse. Dette ville skabe lige vilkår for alle 
forbrændingsanlæg i hele Europa.

Ændringsforslag 228
María Sornosa Martínez

Rådets fælles holdning
Artikel 35

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen kan udarbejde 
retningslinjer for fortolkningen af 
definitionerne af nyttiggørelse og 
bortskaffelse i artikel 3, nr. 14) og 18).

1. Kommissionen kan udarbejde 
retningslinjer for fortolkningen af 
definitionerne af nyttiggørelse og 
bortskaffelse.

Om nødvendigt skal den formel for 
forbrændingsanlæg, der er omhandlet i 
bilag II R1, præciseres. Der kan tages 
hensyn til lokale klimaforhold som f.eks. 
streng kulde og behov for opvarmning, for 
så vidt de påvirker de energimængder, der 
teknisk kan anvendes eller produceres i 
form af elektricitet, opvarmning, afkøling 
eller procesdamp. Lokale forhold i 
regionerne i den yderste periferi som 
anerkendt i traktatens artikel 299, stk. 2, 
afsnit 4, og i de territorier, der er 
omhandlet i artikel 25 i tiltrædelsesakten af 
1985, kan også tages i betragtning. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

1a. I henhold til artikel 20, stk. 4, skal en
formel for fastlæggelse af mindstekrav til 
energieffektiviteten for forbrændingsanlæg 
præciseres. Der kan tages hensyn til lokale 
klimaforhold som f.eks. streng kulde og 
behov for opvarmning, for så vidt de 
påvirker de energimængder, der teknisk 
kan anvendes eller produceres i form af 
elektricitet, opvarmning, afkøling eller 
procesdamp. Lokale forhold i regionerne i 
den yderste periferi som anerkendt i 
traktatens artikel 299, stk. 2, afsnit 4, og i 
de territorier, der er omhandlet i artikel 25 i 
tiltrædelsesakten af 1985, kan også tages i 
betragtning. Denne foranstaltning, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.
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2. Bilagene kan ændres i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

2. Bilagene kan ændres i lyset af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. 
Disse foranstaltninger, for så vidt som de 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, kan vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

Or. en

(Ny tekst i Rådets fælles holdning)

Begrundelse

I artikel 20, stk. 4, står der, at "i tilladelser, der omfatter energiudnyttelse, stilles høj 
virkningsgrad som betingelse." Således bør en energieffektivitetsformel offentliggøres som 
teknisk retningslinje, der skal anvendes på ALLE forbrændingsanlæg, uanset om de er 
godkendt til genvinding eller bortskaffelse. Dette ville skabe lige vilkår for alle 
forbrændingsanlæg i hele Europa og et harmoniseret niveau af miljøbeskyttelse og fremme af 
energieffektivitet, som Kommissionen kræver i sin målsætning.

Bilag II-klassificeringer er først og fremmest vigtige elementer i direktivet. Kun ikke-vigtige 
elementer skal ændres ved komitologiproceduren. 

Ændringsforslag 229
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Om nødvendigt skal den formel for 
forbrændingsanlæg, der er omhandlet i 
bilag II R1, præciseres. Der kan tages 
hensyn til lokale klimaforhold som f.eks. 
streng kulde og behov for opvarmning, for 
så vidt de påvirker de energimængder, der 
teknisk kan anvendes eller produceres i 
form af elektricitet, opvarmning, afkøling 
eller procesdamp. Lokale forhold i 
regionerne i den yderste periferi som 
anerkendt i traktatens artikel 299, stk. 2, 
afsnit 4, og i de territorier, der er 
omhandlet i artikel 25 i tiltrædelsesakten 
af 1985, kan også tages i betragtning.

Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.
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Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

Or. en

(Nyt ændringsforslag til ny tekst i Rådets fælles holdning for at sikre sammenhæng med 
ændringsforslag 83 fra førstebehandlingen.)

Begrundelse

Den fælles holdning ville reklassificere visse kommunale forbrændingsanlæg som 
genvindingsanlæg, selv når de ikke lever op til den bedst mulige teknologi. Sådan en 
reklassificering ville tiltrække yderligere investeringer til forbrændingsanlæg og således 
direkte underminere den investering, der er nødvendig for genanvendelse og nyttiggørelse, 
handlinger, der sparer mere på energien og naturressourcerne end forbrændingsanlæg 
"genvinder". En sådan reklassificering bør derfor slettes fra den fælles holdning. Sådanne 
effektivitetsovervejelser ville man kunne behandle bedre ved en revidering af IPPC- og 
affaldsforbrændingsdirektivet.
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Ændringsforslag 230
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Bilag -I (nyt)

Ændringsforslag

BILAG -I

Er materialet produceret tilsigtet? 
(Blev produktionsprocessen ændret 
mhp. fremstilling af materialet?)

Materialet er et restprodukt
– kriterierne nedenfor 
anvendes

Er der sikkerhed for 
anvendelse af materialet? 

Er materialet klar til anvendelse uden 
forudgående forarbejdning (bortset fra 
normal forarbejdning som en 
integrerende del af produktions-
processen)? 

Materialet er affald

Materialet er affald

Er materialet produceret som en 
integrerende del af produktions-
processen?

Materialet er et 
biprodukt, som 
ikke er affald

Ja

Ja 

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej 

Nej 

Nej 

Er den påtænkte anvendelse 
af materialet lovlig?

Materialet er da et 
produkt og ikke et 
restprodukt

Materialet er affald

Materialet er affald

Nej 
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Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 61, stk. 1, litra d), i forretningsordenen kan Kommissionens meddelelse 
(KOM(2007)59 af 21. februar 2007) anses som ny viden eller viden, der er fremkommet siden 
førstebehandlingen (den 13. februar 2007). Beslutningstræet i bilag II i denne meddelelse er 
et meget godt instrument til at vurdere, om et materiale er et biprodukt eller et affaldsprodukt 
og bør derfor indarbejdes i affaldsrammedirektivet.

Ændringsforslag 231
Evangelia Tzampazi

Rådets fælles holdning
Bilag I – punkt d 7

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

D 7 Dumpning i havet, herunder 
nedgravning i havbunden 

udgår

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen. At udlede eller dumpe affald i 
havet bør forbydes, fordi det på lang sigt er usikkert. 

Ændringsforslag 232
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Bilag I – punkt d 13 fodnote **

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

 Hvis der ikke er nogen anden relevant 
D-kode, kan dette omfatte indledende 
operationer forud for bortskaffelse, 
herunder forbehandling såsom bl.a. 
sortering, knusning, sammenpresning, 
pelletering, tørring, neddeling, 
konditionering, eller adskillelse inden
gennemførelse af en af operationerne D 1 

 Hvis der ikke er nogen anden relevant 
D-kode, kan dette omfatte forberedelse
forud for bortskaffelse, såsom bl.a. 
sortering, knusning, sammenpresning, 
pelletering, tørring, neddeling, 
konditionering, eller adskillelse inden
gennemførelse af en af operationerne D 1 
til D 12. Dette gælder også efter 
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til D 12. forberedelsen, når gennemførelsen af en 
af de operationer, der er nævnt i R1-R11 i 
bilag II, udelukkende er en mulighed og 
ikke en kendsgerning fra starten.

Or. en

Begrundelse

Denne nye fodnote, der er tilføjet af Rådet, bør uddybes yderligere for at sikre, at 
forberedende handlinger, som ikke med bestemthed vil føre til genvinding, vil blive betragtet 
som affald.

Ændringsforslag 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets fælles holdning
Bilag I – punkt d 13 – fodnote 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

 Hvis der ikke er nogen anden relevant 
D-kode, kan dette omfatte indledende 
operationer forud for bortskaffelse, 
herunder forbehandling såsom bl.a. 
sortering, knusning, sammenpresning, 
pelletering, tørring, neddeling, 
konditionering, eller adskillelse inden
gennemførelse af en af operationerne D 1
til D 12.

 Hvis der ikke er nogen anden relevant 
D-kode, kan dette omfatte forberedelser 
inden bortskaffelsen, herunder 
forbehandling såsom bl.a. sortering, 
knusning, sammenpresning, pelletering, 
tørring, neddeling, konditionering, eller 
adskillelse inden gennemførelse af en af 
operationerne D 1 til D 12. Dette gælder 
også efter forberedelsen, hvis 
gennemførelsen af en procedure, der er 
nævnt i R1-R11 i bilag II, er en mulighed, 
men ikke en kendsgerning fra starten.

Or. de

Begrundelse

I praksis inden for affaldshåndtering bliver den overvejende del af affaldet ikke tilført 
umiddelbart til en endelig genanvendelse eller bortskaffelse. Det sker hyppigere, at affaldet i 
første omgang bearbejdes i selvstændige anlæg. Derefter bliver det bearbejdede affald - alt 
efter den aktuelle prissituation på affaldsmarkedet - enten genanvendt eller bortskaffet. Et 
eksempel er bearbejdelse af affald for derefter enten under gunstige vilkår at genanvende det 
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på cementfabrikker eller at genanvende affaldet i forbrændingsanlæg med passende 
energieffektivitet, eller ved lavere forbrændingspriser i forbrændingsanlæg uden passende 
energieffektivitet at tilintetgøre affaldet.

Om affald i sidste ende genanvendes eller tilintetgøres, skal dog ifølge de europæiske regler 
allerede være fastlagt, før affaldet kommer ind i bearbejdningsanlægget.

Ændringsforslag 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets fælles holdning
Bilag I – punkt d 15 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

D 15a. Bearbejdning, der ikke er fastlagt 
andetsteds i dette bilag, og som fører til 
endelige blandinger, der bortskaffes 
skiftevis ved hjælp af en hvilken som helst 
af procedurerne, der har nummer D1 til 
D15 eller er nævnt i bilag II.

Or. de

Begrundelse

I praksis inden for affaldshåndtering bliver den overvejende del af affaldet ikke tilført 
umiddelbart til en endelig genanvendelse eller bortskaffelse. Det sker hyppigere, at affaldet i 
første omgang bearbejdes i selvstændige anlæg. Derefter bliver det bearbejdede affald - alt 
efter den aktuelle prissituation på affaldsmarkedet - enten genanvendt eller bortskaffet. Et 
eksempel er bearbejdelse af affald for derefter enten under gunstige vilkår at genanvende det 
på cementfabrikker eller at genanvende affaldet i forbrændingsanlæg med passende 
energieffektivitet, eller ved lavere forbrændingspriser i forbrændingsanlæg uden passende 
energieffektivitet at tilintetgøre affaldet.

Om affald i sidste ende genanvendes eller tilintetgøres, skal dog ifølge de europæiske regler 
allerede være fastlagt, før affaldet kommer ind i bearbejdningsanlægget.
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Ændringsforslag 235
Riitta Myller

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller 
andre midler til energifremstilling*
_______

udgår

* Dette omfatter kun forbrændingsanlæg 
for kommunalt fast affald med en 
energieffektivitet på mindst:

0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil 
der er udstedt tilladelse i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabslovgivning inden den 1. januar
2009,
0,65 for anlæg, hvortil der er udstedt 
tilladelse efter den 31. december 2008
beregnet efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 
x (Ew + Ef)),
hvor:

Ep er den årligt producerede energi i form 
af varme eller elektricitet. Den beregnes 
ved, at energi i form af elektricitet 
multipliceres med 2,6, og varme 
fremstillet til kommerciel brug 
multipliceres med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførsel til systemet 
fra brændsler, som bidrager til 
produktionen af damp (GJ/år)

Ew er den energi, der på årsbasis er 
indeholdt i det behandlede affald, 
beregnet ud fra affaldets nedre 
nettobrændværdi (GJ/år)
Ei er den årligt importerede 
energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor der tager hensyn til 
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energitab på grund af bundaske og 
stråling.
Denne formel anvendes i 
overensstemmelse med 
referencedokumentet om de bedste 
tilgængelige teknikker til 
affaldsforbrænding. 

Or. en

(Gengiver indholdet af ændringsforslag 83, vedtaget ved førstebehandlingen den 13. februar 
2007 - EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136)

Begrundelse

De tekniske retningslinjedokumenter, der skal udarbejdes under artikel 35, er det mest 
passende sted at etablere en formel, som korrekt vil vise, hvad der svarer til den bedst 
tilgængelige teknologi for energieffektivitet og andre nødvendige parametre for kommunale 
forbrændingsanlæg. I forbindelse med revideringen af disse direktiver kan det egentlige 
baggrundsarbejde med hensyn til, hvilket effektivitetsnummer der svarer til kombineret brug 
af kraft og varme, gennemføres på en korrekt måde.

Ændringsforslag 236
María Sornosa Martínez

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller 
andre midler til energifremstilling*
_______

udgår

* Dette omfatter kun forbrændingsanlæg 
for kommunalt fast affald med en 
energieffektivitet på mindst:

0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil 
der er udstedt tilladelse i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabslovgivning inden den 1. januar 
2009,
0,65 for anlæg, hvortil der er udstedt 
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tilladelse efter den 31. december 2008
beregnet efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 
x (Ew + Ef)),
hvor:

Ep er den årligt producerede energi i form 
af varme eller elektricitet. Den beregnes 
ved, at energi i form af elektricitet 
multipliceres med 2,6, og varme 
fremstillet til kommerciel brug 
multipliceres med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførsel til systemet 
fra brændsler, som bidrager til 
produktionen af damp (GJ/år)

Ew er den energi, der på årsbasis er 
indeholdt i det behandlede affald, 
beregnet ud fra affaldets nedre 
nettobrændværdi (GJ/år)
Ei er den årligt importerede 
energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor der tager hensyn til 
energitab på grund af bundaske og 
stråling.
Denne formel anvendes i 
overensstemmelse med 
referencedokumentet om de bedste 
tilgængelige teknikker til 
affaldsforbrænding. 

Or. en

(Gengiver indholdet af ændringsforslag 83, vedtaget ved førstebehandlingen den 13. februar 
2007 - EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136)

Begrundelse

De tekniske retningslinjedokumenter, der skal udarbejdes under artikel 35, er det mest 
passende sted at etablere en formel, som korrekt vil vise, hvad der svarer til den bedst 
tilgængelige teknologi for energieffektivitet og andre nødvendige parametre for kommunale 
forbrændingsanlæg. I forbindelse med revideringen af disse direktiver kan det egentlige 
baggrundsarbejde med hensyn til, hvilket effektivitetsnummer der svarer til kombineret brug 
af kraft og varme, gennemføres på en korrekt måde.
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Ændringsforslag 237
Jill Evans og Caroline Lucas

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller 
andre midler til energifremstilling*
_______

udgår

* Dette omfatter kun forbrændingsanlæg 
for kommunalt fast affald med en 
energieffektivitet på mindst:

0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil 
der er udstedt tilladelse i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabslovgivning inden den 1. januar 
2009,
0,65 for anlæg, hvortil der er udstedt 
tilladelse efter den 31. december 2008
beregnet efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 
x (Ew + Ef)),
hvor:

Ep er den årligt producerede energi i form 
af varme eller elektricitet. Den beregnes 
ved, at energi i form af elektricitet 
multipliceres med 2,6, og varme 
fremstillet til kommerciel brug 
multipliceres med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførsel til systemet 
fra brændsler, som bidrager til 
produktionen af damp (GJ/år)

Ew er den energi, der på årsbasis er 
indeholdt i det behandlede affald, 
beregnet ud fra affaldets nedre 
nettobrændværdi (GJ/år)
Ei er den årligt importerede 
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energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor der tager hensyn til 
energitab på grund af bundaske og 
stråling.
Denne formel anvendes i 
overensstemmelse med 
referencedokumentet om de bedste 
tilgængelige teknikker til 
affaldsforbrænding. 

Or. en

(Genfremsættelse af ændringsforslag 83 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Den fælles holdning ville reklassificere visse kommunale forbrændingsanlæg som 
genvindingsanlæg, selv når de ikke lever op til den bedst mulige teknologi. Sådan en 
reklassificering ville tiltrække yderligere investeringer til forbrændingsanlæg og således 
direkte underminere den investering, der er nødvendig for genanvendelse og recirkulation, 
handlinger, der sparer mere på energien og naturressourcerne end forbrændingsanlæg 
"genvinder". En sådan reklassificering bør derfor slettes fra den fælles holdning. Sådanne 
effektivitetsovervejelser ville man kunne behandle bedre ved en revidering af IPPC og 
affaldsforbrændingsdirektivet.

Ændringsforslag 238
Bairbre de Brún og Roberto Musacchio

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller 
andre midler til energifremstilling*
_______

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller 
andre midler til energifremstilling

* Dette omfatter kun forbrændingsanlæg 
for kommunalt fast affald med en 
energieffektivitet på mindst:

0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil 
der er udstedt tilladelse i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabslovgivning inden den 1. januar 
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2009,
0,65 for anlæg, hvortil der er udstedt 
tilladelse efter den 31. december 2008
beregnet efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 
x (Ew + Ef)),
hvor:

Ep er den årligt producerede energi i form 
af varme eller elektricitet. Den beregnes 
ved, at energi i form af elektricitet 
multipliceres med 2,6, og varme 
fremstillet til kommerciel brug 
multipliceres med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførsel til systemet 
fra brændsler, som bidrager til 
produktionen af damp (GJ/år)

Ew er den energi, der på årsbasis er 
indeholdt i det behandlede affald, 
beregnet ud fra affaldets nedre 
nettobrændværdi (GJ/år)
Ei er den årligt importerede 
energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor der tager hensyn til 
energitab på grund af bundaske og 
stråling.
Denne formel anvendes i 
overensstemmelse med 
referencedokumentet om de bedste 
tilgængelige teknikker til 
affaldsforbrænding. 

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af det vedtagne ændringsforslag 83 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 239
Karin Scheele

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 1 – fodnote 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

* Dette omfatter kun forbrændingsanlæg 
for kommunalt fast affald med en 
energieffektivitet på mindst:

udgår

0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil 
der er udstedt tilladelse i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabslovgivning inden den 1. januar 
2009,
0,65 for anlæg, hvortil der er udstedt 
tilladelse efter den 31. december 2008
beregnet efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 
x (Ew + Ef)),
hvor:

Ep er den årligt producerede energi i form 
af varme eller elektricitet. Den beregnes 
ved, at energi i form af elektricitet 
multipliceres med 2,6, og varme 
fremstillet til kommerciel brug 
multipliceres med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførsel til systemet 
fra brændsler, som bidrager til 
produktionen af damp (GJ/år)

Ew er den energi, der på årsbasis er 
indeholdt i det behandlede affald, 
beregnet ud fra affaldets nedre 
nettobrændværdi (GJ/år)
Ei er den årligt importerede 
energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor der tager hensyn til 
energitab på grund af bundaske og 



AM\712783DA.doc 101/108 PE402.912v01-00

DA

stråling.
Denne formel anvendes i 
overensstemmelse med 
referencedokumentet om de bedste 
tilgængelige teknikker til 
affaldsforbrænding. 

Or. de

Begrundelse

Baseret på ændringsforslag 83, som blev vedtaget ved førstebehandlingen, skal 
energieffektivitetsformlen slettes.

Kommissionen har allerede stillet et ændringsforslag til IPPC-direktivet, som også ændrer 
eller indarbejder forbrændingsdirektivet. I overensstemmelse med en samlet indfaldsvinkel 
bør energieffektivitet for forbrændingsanlæg behandles under debatten om ændring af IPPC-
direktivet.

Ændringsforslag 240
Kader Arif

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 1 – fodnote 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

* Dette omfatter kun forbrændingsanlæg 
for kommunalt fast affald med en 
energieffektivitet på mindst:

udgår

0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil 
der er udstedt tilladelse i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabslovgivning inden den 1. januar 
2009,
0,65 for anlæg, hvortil der er udstedt 
tilladelse efter den 31. december 2008
beregnet efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 
x (Ew + Ef)),
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hvor:

Ep er den årligt producerede energi i form 
af varme eller elektricitet. Den beregnes 
ved, at energi i form af elektricitet 
multipliceres med 2,6, og varme 
fremstillet til kommerciel brug 
multipliceres med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførsel til systemet 
fra brændsler, som bidrager til 
produktionen af damp (GJ/år)

Ew er den energi, der på årsbasis er 
indeholdt i det behandlede affald, 
beregnet ud fra affaldets nedre 
nettobrændværdi (GJ/år)
Ei er den årligt importerede 
energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor der tager hensyn til 
energitab på grund af bundaske og 
stråling.
Denne formel anvendes i 
overensstemmelse med 
referencedokumentet om de bedste 
tilgængelige teknikker til 
affaldsforbrænding. 

Or. fr

Begrundelse

Genfremsætter ændringsforslag 83, som vedtaget under førstebehandlingen.

Ændringsforslag 241
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller 
andre midler til energifremstilling*

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller 
andre midler til energifremstilling
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_______

* Dette omfatter kun forbrændingsanlæg 
for kommunalt fast affald med en 
energieffektivitet på mindst:

0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil 
der er udstedt tilladelse i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabslovgivning inden den 1. januar 
2009,
0,65 for anlæg, hvortil der er udstedt 
tilladelse efter den 31. december 2008
beregnet efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 
x (Ew + Ef)),
hvor:

Ep er den årligt producerede energi i form 
af varme eller elektricitet. Den beregnes 
ved, at energi i form af elektricitet 
multipliceres med 2,6, og varme 
fremstillet til kommerciel brug 
multipliceres med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførsel til systemet 
fra brændsler, som bidrager til 
produktionen af damp (GJ/år)

Ew er den energi, der på årsbasis er 
indeholdt i det behandlede affald, 
beregnet ud fra affaldets nedre 
nettobrændværdi (GJ/år)
Ei er den årligt importerede 
energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor der tager hensyn til 
energitab på grund af bundaske og 
stråling.
Denne formel anvendes i 
overensstemmelse med 
referencedokumentet om de bedste 
tilgængelige teknikker til 
affaldsforbrænding. 

Or. en
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 83 fra førstebehandlingen.

I mangel af konkrete genanvendelses- og nyttiggørelsesmål i Rådets fælles holdning består 
der en risiko for, at affald går til forbrænding, især når det anses som genanvendelse. 
Fremme af energi-genanvendelse kan bedre stimuleres af krav i tilladelsen for 
affaldsforbrændingsanlæg.

Ændringsforslag 242
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 5 – fodnote ***

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

*** Dette omfatter jordrensning, som 
medfører nyttiggørelse af jorden og 
genanvendelse af uorganiske 
byggematerialer.

*** Dette omfatter forberedelse af jorden 
til nyttiggørelse og genanvendelse af 
uorganiske byggematerialer.

Or. en

Begrundelse

Denne nye fodnote, der er tilføjet af Rådet, antyder risikoen for misbrug og simuleret 
genanvendelse, hvor forurenet jord ikke er fuldstændigt renset for forurening. Det er 
nødvendigt at uddybe her for at sikre, at kun de handlinger er med under R5, hvor jord er 
renset for forurening i en sådan grad, at det kan genanvendes uden behov for nogen form for 
særlige tekniske sikkerhedsforanstaltninger og uden at have skadelig virkning på miljøet eller 
den menneskelige sundhed.

Ændringsforslag 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 5 – fodnote 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

*** Dette omfatter jordrensning, som 
medfører nyttiggørelse af jorden og 

*** Dette omfatter forberedelse af jorden 
til nyttiggørelse og genanvendelse af 
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genanvendelse af uorganiske 
byggematerialer.

uorganiske byggematerialer.

Or. de

Begrundelse

Den udgave af fodnoten***, som er besluttet af Rådet, indeholder en fare for misbrug og 
simuleret genanvendelse, hvor forurenet jord ikke renses fuldstændigt for skadestoffer. Her 
kræves en uddybelse for at sikre, at kun de fremgangsmåder er med under R5, hvor jorden 
renses så meget for skadestoffer, at den kan genanvendes uden væsentlige tekniske 
sikringsforanstaltninger og uden negativ virkning for miljøet og den menneskelige sundhed 
(f.eks. indenfor landskabsanlæg). Samtidig tilføres en tilpasning af begrebsbestemmelsen i 
artikel 3, idet rensningen ifølge artikel 3, litra k), udgør et tilfælde af "bearbejdning til 
genanvendelse".

Ændringsforslag 244
Eija-Riitta Korhola

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 9 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 9a. Andre genanvendelsesaktiviteter, 
der fører til, at affaldet ikke længere 
betragtes som affald efter behandlingen.

Or. en

Begrundelse

Genfremsætter Europa-Parlamentets ændringsforslag 84 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag 245
Avril Doyle

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 11

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 11 Anvendelse af affald hidrørende fra R 11 Genanvendelse af energi fra jordgas.
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en af operationerne R 1 til R 10

Or. en

(Gengiver indholdet af ændringsforslag 83, vedtaget ved førstebehandlingen den 13. februar 
2007 - EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136)

Begrundelse

Moderne anlagte opfyldninger kan være effektive bio-generatorer ved omdannelse af jordgas 
til energi. En optimering af denne form for energigenanvendelse bør støttes ved anerkendelse 
i direktivet. Moderne afbrændingsteknologier kan opnå de fleste af målsætningerne for 
gashåndtering, omdannelse af jordgas til energi giver den yderligere fordel, at man flytter 
ikke genanvendelige fossilbrændstoffer, som ville skulle bruges til at generere samme mængde 
energi andetsteds.

Ændringsforslag 246
Johannes Blokland og Lambert van Nistelrooij

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 12 – fodnote ****

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

**** Hvis der ikke er nogen anden relevant 
R-kode, kan dette omfatte indledende 
operationer forud for nyttiggørelse, 
herunder forbehandling såsom bl.a. 
demontering, sortering, knusning, 
sammenpresning, pelletering, tørring, 
neddeling, konditionering, ompakning, 
adskillelse, blending eller blanding inden 
gennemførelse af en af operationerne R 1 
til R 11.

**** Hvis der ikke er nogen anden relevant 
R-kode, kan dette omfatte forberedelse
forud for nyttiggørelse, herunder 
forbehandling såsom bl.a. demontering, 
sortering, knusning, sammenpresning, 
pelletering, tørring, neddeling, 
konditionering, omkonditionering, 
adskillelse, blending eller blanding inden 
gennemførelse af en af operationerne R 1 
til R 11. Hvis dette skal opnås, skal 
gennemførelsen af en sådan procedure 
ikke blot være en mulighed, men en 
kendsgerning fra starten.

Or. en

Begrundelse

Denne nye fodnote, der er tilføjet af Rådet, bør uddybes for at sikre, at forberedende 
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handlinger (angivet i bilag II) skal bruges til genanvendelse.

Ændringsforslag 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 12 – fodnote 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

**** Hvis der ikke er nogen anden relevant 
R-kode, kan dette omfatte indledende 
operationer forud for nyttiggørelse, 
herunder forbehandling såsom bl.a. 
demontering, sortering, knusning, 
sammenpresning, pelletering, tørring, 
neddeling, konditionering, ompakning, 
adskillelse, blending eller blanding inden 
gennemførelse af en af operationerne R 1 
til R 11.

**** Hvis der ikke er nogen anden relevant 
R-kode, kan dette omfatte forberedelser
forud for nyttiggørelse, herunder 
forbehandling såsom bl.a. demontering, 
sortering, knusning, sammenpresning, 
pelletering, tørring, neddeling, 
konditionering, omkonditionering, 
adskillelse, blending eller blanding inden 
gennemførelse af en af operationerne R 1 
til R 11. Hvis dette skal opnås, skal 
gennemførelsen af en sådan procedure 
ikke blot være en mulighed, men en 
kendsgerning fra starten.

Or. de

Begrundelse

I praksis inden for affaldshåndtering bliver den overvejende del af affaldet ikke tilført 
umiddelbart til en endelig genanvendelse eller bortskaffelse. Det sker hyppigere, at affaldet i 
første omgang bearbejdes i selvstændige anlæg. Derefter bliver det bearbejdede affald - alt 
efter den aktuelle prissituation på affaldsmarkedet - enten genanvendt eller bortskaffet. Et 
eksempel er bearbejdelse af affald for derefter enten under gunstige vilkår at genanvende det 
på cementfabrikker eller at genanvende affaldet i forbrændingsanlæg med passende 
energieffektivitet, eller ved lavere forbrændingspriser i forbrændingsanlæg uden passende 
energieffektivitet at tilintetgøre affaldet.

Om affald i sidste ende genanvendes eller tilintetgøres, skal dog ifølge de europæiske regler 
allerede være fastlagt, før affaldet kommer ind i bearbejdningsanlægget.
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Ændringsforslag 248
Horst Schnellhardt

Rådets fælles holdning
Bilag II – punkt R 13 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

R 13a. Brug af affald til byggeri, teknik, 
sikkerhed eller økologiske formål, hvor 
andre materialer ellers ville have været 
brugt.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen som 
ændringsforslag 86. For at fremme den bæredygtige anvendelse af ressourcer bør listen over 
genanvendelseshandlinger i bilag II B opdateres under hensyntagen til Domstolens 
retspraksis og den tekniske udvikling.
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