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Ändringsförslag 119
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Skäl 40

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

(40) För att förenkla 
gemenskapslagstiftningen och återspegla 
de miljömässiga fördelarna bör relevanta 
bestämmelser i rådets direktiv 75/439/EEG 
av den 16 juni 1975 om omhändertagande 
av spilloljor inlemmas i detta direktiv.
Direktiv 75/439/EEG bör därför upphävas.
Hanteringen av spilloljor bör stå i 
överensstämmelse med avfallshierarkins 
ledande princip, varvid regenerering 
fortfarande bör prioriteras. Separat 
insamling av spilloljor är fortfarande av 
avgörande betydelse för en korrekt 
hantering av dessa och för att förebygga 
skador på miljön på grund av att de 
bortskaffas på ett felaktigt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 120
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Article 5 – punkt 1 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Återgång till kommissionens ursprungliga förslag.
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Ändringsförslag 121
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Kriterierna ska vid behov inbegripa 
gränsvärden för förorenande ämnen.

utgår

Or. de

(Det är inte nödvändigt att i samband med Reach-förordningen inbegripa gränsvärden i 
kriterierna för när avfall upphör att vara avfall.)

Motivering

Om ett material som tidigare omfattades av avfallslagstiftningen inte längre är avfall, 
omfattas detta material av Reach-förordningen och alla dess krav. Gränsvärden behövs 
därför inte.

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

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5, punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Åtgärder för antagandet av dessa 
kriterier genom vilka man specificerar 
vad som är avfall, vilkas syfte är att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

2. Senast den ...* ska kommissionen vid 
behov, på grundval av sin bedömning 
enligt punkt 1, lägga fram ett förslag till 
rättsakt som anger vilka miljö- och 
kvalitetskriterier som ska uppfyllas för att 
för att vissa produkter, material eller 
ämneskategorier av avfall ska upphöra att 
vara avfall.

Or. en

                                               
* Två år efter detta direktivs ikraftträdande.
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Motivering

Utarbetandet av miljökriterier för att avgöra när avfall upphör att vara avfall bör omfattas av 
medbeslutandeförfarandet snarare än kommittésystemet (ändringsförslaget bygger på 
ändringsförslag 45 från den första behandlingen). Dessutom efterlyses eventuella förslag för 
förteckningen över ämnen som ska granskas inför upphörande att vara avfall. 

Ändringsförslag 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

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

Or. en

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

Motivering

Begreppet ”avfall som upphör att vara avfall” används inte i internationell 
avfallslagstiftning, t.ex. Baselkonventionen om gränsöverskridande transporter av farligt och 
annat avfall. För att vi ska kunna vara säkra på att internationella krav uppfylls, kan det inte 
tillämpas på gränsöverskridande transporter.

Ändringsförslag 124
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Inget farligt avfall och inget avfall 
avsett för energiåtervinning kan omfattas
av förfarandet i punkterna 1 och 2.
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Or. fr

(Särskilda garantier för hantering, behandling och avkastning är förbundna med 
avfallsstatus. För att miljömålen i detta direktiv ska uppfyllas bör avfallsstatusen inte 

upphävas utan övervägande).

Motivering

För att bestämmelserna i direktivet om förbränning av avfall (2000/76/EG) ska följas och 
avfall avsett för energiåtervinning ska behandlas i anläggningar som är utrustade så att 
bestämmelserna kan följas får avfall avsett för energiåtervinning inte omklassificeras som en 
produkt.  Detsamma bör gälla för farligt avfall, som bör omgärdas av största möjliga skydd. 

Ändringsförslag 125
Anne Laperrouze

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Varken farligt avfall eller avfall som 
är avsett för energiåtervinning (farligt och 
icke-farligt avfall) ska omfattas av det 
förfarande som fastställs i punkterna 1 
och 2.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förfarandet för upphörande att vara avfall inte leder till ökade föroreningar 
eller miljödumpning. Detta förfarande bör endast tillämpas på materialåtervinning, inte på 
användning av avfall som bränsle, för att undvika ökade luftföroreningar. En ny omständighet 
motiverar detta nya ändringsförslag: en tid efter det att rådet antagit den gemensamma 
ståndpunkten, begärde kommissionen att Italien skulle upphäva sitt beslut att omklassificera 
återvunnet fast bränsle (sorterat avfall med energiinnehåll) som bränsle.
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Ändringsförslag 126
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om inga kriterier har fastställts på 
gemenskapsnivå i enlighet med 
förfarandet i punkterna 1 och 2, får 
medlemsstaterna med beaktande av 
tillämplig rättspraxis från fall till fall 
besluta om ett visst avfall har upphört att 
vara avfall. De ska anmäla sådana beslut 
till kommissionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster, om det 
krävs enligt det direktivet.

4. De kriterier som antagits i enlighet med 
förfarandet i punkt 2 ska fastställas så att 
den sekundära produkten, materialet eller 
ämnet som är resultatet av en behandling 
uppfyller de nödvändiga kraven för att 
släppas ut på marknaden. Kriterierna ska 
ta hänsyn till eventuella risker för att de 
sekundära materialen eller ämnena 
används eller transporteras på ett 
miljöfarligt sätt, och ska fastställas på ett 
sådant sätt att de garanterar en hög hälso-
och miljöskyddsnivå.

Or. fr

Motivering

Villkoren som måste uppfyllas vid fastställandet av de kriterier som anges i artikel 5.2 måste 
klargöras för att undvika riskerna för miljödumpning. I andra stycket återinförs 
kommissionens ursprungliga förslag. 

Ändringsförslag 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om inga kriterier har fastställts på 
gemenskapsnivå i enlighet med 
förfarandet i punkterna 1 och 2, får 
medlemsstaterna med beaktande av 
tillämplig rättspraxis från fall till fall 
besluta om ett visst avfall har upphört att 

utgår
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vara avfall. De ska anmäla sådana beslut 
till kommissionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster, om det 
krävs enligt det direktivet.

Or. en

Motivering

Ett nytt stycke som rådet infört utgår. Till följd av föredragandens ändringsförslag 12, som 
handlar om kriterier för när avfall upphör att vara avfall, behövs inte längre någon 
bestämmelse om att enskilda medlemsstater får besluta detta själva. Dessutom måste stycket 
utgå för att undvika icke harmoniserade avfallsförteckningar och illojal konkurrens.

Ändringsförslag 128
Adriana Poli Bortone

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska senast den ...*, vid 
behov, lägga fram förslag för att avgöra 
huruvida följande avfallsströmmar ska 
omfattas av bestämmelserna i denna 
artikel och, om så är fallet, vilka kriterier 
som ska tillämpas på dem: kompost, 
granulat, papper, glas, metall, uttjänta 
däck, uttjänta textilier, samt andra 
utvalda kategorier av avfall som är klart 
definierbara, även med hjälp av befintliga 
europeiska tekniska standarder,

Or. en

(Baseras på ändringsförslag 45 från första behandlingen.)

                                               
* Fem år efter detta direktivs ikraftträdande.
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Motivering

Det måste tydligt framgå att avfall endast bör upphöra att vara avfall undantagsvis i särskilt 
utvalda och klart identifierbara avfallsströmmar. Europeiska tekniska standarder är en bra 
utgångspunkt för att identifiera särskilda kategorier av avfall och för att få information om 
deras tekniska och miljömässiga kännetecken. En hänvisning till europeiska tekniska 
standarder skapar lika villkor i hela EU.

Ändringsförslag 129
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Kompost som bevisligen, tack vare ett 
kvalitetssäkringssystem, uppfyller 
kriterierna i artikel 5.1 och 5.2 och för 
vars tillverkning man uteslutande har 
använt avfall som har samlats in separat 
och som är lämpad för en hållbar 
förbättring av markfunktionerna, ska i 
enlighet med artikel 2.7 b i förordning 
(EG) nr 1907/2006 undantas från 
avdelningarna II, V och VI i förordning 
(EG) nr 1907/2006 som ett ämne som 
faller under bilaga V i förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

Or. de

(ii)

Motivering

I skälen till den gemensamma ståndpunkten nämns kompost som en avfallskategori för vilken 
man kan tänka sig att utforma kriterier för när den upphör att vara avfall. I detta 
sammanhang är det nödvändigt att från Reach-förordningen undanta kompost som inte 
längre är avfall. Reach innehåller undantag för exakt definierade ämnen, till vilka även 
kompost kan räknas. I detta ändringsförslag fastställs kriterier för när kompost bör omfattas 
av undantagen i Reach.
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Ändringsförslag 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Farligt avfall får inte omklassificeras 
som icke-farligt avfall till följd av 
utspädning eller uppblandning av avfallet 
i syfte att minska de ursprungliga 
koncentrationerna av föroreningar till en 
nivå som understiger de tröskelnivåer som 
innebär att ett avfall betecknas som 
farligt.

Or. en

Motivering

Här läggs ändringsförslag 46 från parlamentets första behandling fram igen.

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

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se till att 
förteckningen över avfall och nya 
förteckningar är tydliga, lättbegripliga 
och lättåtkomliga för användarna, och i 
synnerhet för de små och medelstora 
företagen.

Or. fr

(ii)
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Motivering

Liknar ändringsförslag 36 som antogs i första behandlingen (”Kommissionen bör se till att 
denna förteckning är lättbegriplig och lättåtkomlig för små och medelstora företag”). 
Förteckningen över avfall utgör ett komplext dokument, som inte uppfyller de europeiska 
institutionernas mål om bättre och enklare lagstiftning.

Ändringsförslag 132
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För att stärka förebyggande och 
återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person som yrkesmässigt 
utvecklar, tillverkar, bearbetar och 
behandlar eller säljer produkter 
(produktens producent) har utökat 
producentansvar.

1. För att stärka förebyggande och 
återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person som yrkesmässigt
tillverkar eller importerar produkter har 
utökat producentansvar.

Or. en

Motivering

Producentansvar rör både tillverkare och importörer. Att utöka producentansvaret till att 
även omfatta aktörer som endast säljer produkter som en annan aktör har släppt ut på 
marknaden, som rådet föreslår, strider mot idén med producentansvar. När 
producentansvaret skärps måste man grundligt och tydligt definiera ansvaret och ställa krav 
på den ansvarige aktören som är den ende som kan påverka konstruktion och produktion.

Ändringsförslag 133
Holger Krahmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För att stärka förebyggande och 1. För att stärka förebyggande och 
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återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person som yrkesmässigt 
utvecklar, tillverkar, bearbetar och 
behandlar eller säljer produkter 
(produktens producent) har utökat 
producentansvar.

återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person, som yrkesmässigt 
utvecklar, tillverkar, bearbetar och 
behandlar eller säljer produkter 
(produktens producent) eller importerar 
produkter till gemenskapens territorium,
har utökat producentansvar.

Or. en

Motivering

Här återinförs delvis ändringsförslag 35 (artikel 3a ny) från första behandlingen, som antogs 
av parlamentet den 13 februari 2007, eftersom importörer uttryckligen nämns när det gäller 
det utökade producentansvaret.

Ändringsförslag 134
Thomas Ulmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För att stärka förebyggande och 
återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person som yrkesmässigt 
utvecklar, tillverkar, bearbetar och 
behandlar eller säljer produkter 
(produktens producent) har utökat 
producentansvar.

utgår

Sådana åtgärder kan inbegripa 
mottagande av återlämnade produkter 
och av det avfall som finns kvar när dessa 
produkter har använts samt 
efterföljandehantering av avfallet och det 
ekonomiska ansvaret för sådan 
verksamhet.

Or. de
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(ii)

Motivering

oo

Ändringsförslag 135
Frieda Brepoels

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. För att stärka förebyggande och 
återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person som yrkesmässigt 
utvecklar, tillverkar, bearbetar och 
behandlar eller säljer produkter 
(produktens producent) har utökat 
producentansvar.

1. För att stärka förebyggande och 
återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vid behov vidta lagstiftningsåtgärder och 
andra åtgärder för att garantera att varje 
fysisk eller juridisk person som 
yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, 
bearbetar och behandlar eller säljer 
produkter (produktens producent) har 
utökat producentansvar.

Or. en

Motivering

Att garantera utökat producentansvar för allt slags avfall är inte möjligt. Medlemsstaterna 
bör införa utökat producentansvar där det behövs.

Ändringsförslag 136
Thomas Ulmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1a. För att stärka förebyggande och 
återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person som yrkesmässigt 
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tillverkar eller importerar produkter har 
utökat producentansvar.

Or. de

Motivering

ii

Ändringsförslag 137
Riitta Myller

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra en 
produktutformning som minskar inverkan 
på miljön och genereringen av avfall under 
produktionen och den efterföljande 
användningen av produkterna och i syfte 
att garantera att återvinning och 
bortskaffande av produkter som har blivit 
avfall sker i enlighet med artiklarna 10 och 
11.

2. Producenterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att utforma produkter som 
minskar inverkan på miljön och 
genereringen av avfall under produktionen 
och den efterföljande användningen av 
produkterna och i syfte att garantera att 
återvinning och bortskaffande av produkter 
som har blivit avfall sker i enlighet med 
artiklarna 10 och 11.

Medlemsstaterna får i samma syfte vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med punkt 1, 
för att uppmuntra produktutformning.

Or. en

Motivering

Ansvaret för utformning för förebyggande och materialåtervinning bör ligga hos 
producenterna. Medlemsstaterna bör sedan göra en uppföljning med lämpliga åtgärder för 
att uppmuntra detta, om så krävs med lagstiftning på vissa prioriterade produktområden – på 
samma sätt som har gjorts när det gäller elektronisk och elektrisk utrustning.
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Ändringsförslag 138
Holger Krahmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra en 
produktutformning som minskar inverkan 
på miljön och genereringen av avfall under 
produktionen och den efterföljande 
användningen av produkterna och i syfte 
att garantera att återvinning och 
bortskaffande av produkter som har blivit 
avfall sker i enlighet med artiklarna 10 
och 11.

2. Medlemsstaterna ska, i avsaknad av 
gemenskapslagstiftning om frågor kring
slutet av livscykeln eller livscykelaspekter 
när det gäller en viss produkt, vidta 
lämpliga åtgärder för att uppmuntra en 
produktutformning som minskar inverkan 
på miljön och genereringen av avfall under 
produktionen och den efterföljande 
användningen av produkterna och i syfte 
att garantera att återvinning och 
bortskaffande av produkter som har blivit 
avfall sker i enlighet med artiklarna 10 och 
11.

Or. en

Motivering

Förtydligande av en bestämmelse som är ny i rådets gemensamma ståndpunkt. 
Avfallsdirektivet bör inte påverka befintliga bestämmelser om produktutformning. Vidare bör 
sådana bestämmelser inte ingå i en rättsakt baserat på artikel 175 i EG-fördraget, eftersom 
de skulle kunna leda till att de enskilda medlemsstaterna reglerar produktutformning och 
genom detta fragmenterar den inre marknaden.

Ändringsförslag 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 - punkt 2 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Sådana åtgärder kan bland annat 
uppmuntra utveckling, produktion och 
marknadsföring av produkter som är 
lämpliga för flerfaldig användning, är 
tekniskt hållbara och lämpar sig för riktig 
och säker återvinning och miljövänligt 

Sådana åtgärder kan bland annat 
uppmuntra utveckling, produktion och 
marknadsföring av produkter som är 
lämpliga för flerfaldig användning, är 
tekniskt hållbara och lämpar sig för riktig 
och säker återvinning och miljövänligt 
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bortskaffande när de har blivit avfall. bortskaffande när de har blivit avfall. Detta 
bör inbegripa en skyldighet att offentligt 
tillhandahålla information om i vilken 
grad produkten kan materialåtervinnas.

Or. en

(Ändringsförslag 35 från första behandlingen återinförs delvis.)

Motivering

För att främja lämpliga återvinningsförfaranden, bör producenter och importörer 
tillhandahålla information om i vilken grad deras produkter kan materialåtervinnas när de 
blir avfall.

Ändringsförslag 140
Holger Krahmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Sådana åtgärder kan bland annat 
uppmuntra utveckling, produktion och 
marknadsföring av produkter som är 
lämpliga för flerfaldig användning, är 
tekniskt hållbara och lämpar sig för riktig 
och säker återvinning och miljövänligt 
bortskaffande när de har blivit avfall.

Sådana åtgärder kan, om det är 
fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv,
bland annat uppmuntra produktion av 
produkter som är lämpliga för flerfaldig 
användning, är tekniskt hållbara och 
lämpar sig för riktig och säker återvinning 
och miljövänligt bortskaffande när de har 
blivit avfall.

Or. en

Motivering

Förtydligande av en bestämmelse som är ny i rådets gemensamma ståndpunkt. Negativa 
miljöeffekter i olika stadier i en produkts livscykel bör undvikas. Avfallsdirektivet bör inte 
påverka befintliga bestämmelser om produktutformning.
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Ändringsförslag 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska i sin rapport om 
genomförandet enligt artikel 34 
underrätta kommissionen om 
genomförandet av punkt 1. Kommissionen 
ska på grundval av medlemsstaternas 
erfarenheter bedöma om det är lämpligt 
att införa system på EU-nivå för utökat 
producentansvar för vissa 
avfallsströmmar.

Or. en

(Ändringsförslag 35 från första behandlingen återinförs delvis med vissa ändringar)

Motivering

Om det fortfarande ska vara frivilligt för medlemsstaterna att vidta åtgärder om utökat 
producentansvar, bör de för att underlätta kommissionens verksamhet åtminstone rapportera 
om alla åtgärder de vidtar i detta avseende.

Ändringsförslag 142
Riitta Myller

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna tillämpar utökat 
producentansvar, ska de ta hänsyn till 
teknisk genomförbarhet och ekonomisk 
hållbarhet samt den övergripande 
inverkan på miljön, människors hälsa och 
samhället och respektera behovet av att se 
till att den inre marknaden fungerar 
smidigt.

utgår
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Or. en

Motivering

Punkt 3, som är en ny punkt i rådets gemensamma ståndpunkt, är onödig eftersom detta anges 
i fördraget.

Ändringsförslag 143
Holger Krahmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Det utökade producentansvaret ska 
tillämpas utan att det påverkar ansvaret för 
avfallshantering enligt artikel 13.1.

4. Det utökade producentansvaret ska 
tillämpas utan att det påverkar ansvaret för 
avfallshantering enligt artikel 13.1 utan att 
det påverkar tillämpningen av gällande 
lagstiftning om avfallsströmmar.

Or. en

Motivering

Förtydligande av en bestämmelse som är ny i rådets gemensamma ståndpunkt. 
Ändringsförslaget skärper tillämpningen av gällande lagstiftning om avfallsströmmar.

Ändringsförslag 144
Dorette Corbey

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 7a
Förebyggande av avfall

Medlemsstaterna ska i enlighet med 
artiklarna 1 och 11 samt med beaktande 
av artikel 7 i detta direktiv och 
direktiv 2005/32/EG vidta alla nödvändiga 
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åtgärder för att fram till 2012 stabilisera 
den totala avfallsproduktionen i 
jämförelse med den totala årliga 
avfallsproduktionen 2009.
Med stabilisering avses att produktionen 
inte ökat från sin nivå under början av 
stabiliseringsproduktionen.
Som en nödvändig förberedelse inför 
vidtagandet av de åtgärder som avses i 
artikel 26 ska kommissionen vid behov, 
efter samråd med alla berörda parter, 
lägga fram förslag för parlamentet och 
rådet om åtgärder som behövs för att 
hjälpa medlemsstaterna förebygga avfall, 
framför allt:
a) Senast 2008: en uppsättning 
indikatorer som medlemsstaterna skall 
använda för att övervaka, bedöma och 
rapportera om framstegen i sina program 
och åtgärder för avfallsförebyggande.
b) Senast 2010: en politik för ekodesign 
av produkter där både avfallsgenerering 
och förekomsten av farliga ämnen i avfall 
skall tas upp, i syfte att främja teknik som 
fokuserar på ekologiskt hållbara 
produkter som kan återanvändas och 
materialåtervinnas.
c) Senast 2010: ytterligare kvalitativa och 
kvantitativa mål för avfallsminskningen 
fram till 2020, utgående från bästa 
tillgängliga praxis.
d) Senast 2010: en handlingsplan för 
ytterligare stödåtgärder avsedda att vidtas 
på europeisk nivå och som framför allt 
syftar till att påverka dagens 
konsumtionsmönster.

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att producenterna tas med i arbetet med att förebygga avfall. 
Europaparlamentet antog vid första behandlingen ingående bestämmelser om hur 
producenternas ansvar kan utformas, med hänsyn bland annat till förebyggandet av avfall. 
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Rådet godkände vissa delar av dessa bestämmelser. Syftet med detta ändringsförslag är att 
ännu tydligare fastställa producenternas ansvar för att förebygga avfall.

Ändringsförslag 145
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att avfall 
genomgår återvinningsförfaranden i 
enlighet med artiklarna 10 och 11.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
artikel 1 vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att avfall 
genomgår återvinningsförfaranden i 
enlighet med artiklarna 10 och 11.

Dessa förfaranden ska innefatta 
åtminstone de förfaranden som anges i 
bilaga II, under förutsättning att de 
motsvarar definitionen av återvinning i 
artikel 3.14.

Or. fr

(ii)

Motivering

Återinför delvis ändringsförslag 38 som antogs i första behandlingen.

Ändringsförslag 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Kommissionen skall senast den ...*
lägga fram ett förslag till rättsakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget för att fastställa miljökriterier 

                                               
* Två år efter detta direktivs ikraftträdande.
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och effektivitetskriterier, baserade på 
bästa tillgängliga teknik för 
återvinningsförfarandena i bilaga II.

Or. en

(Återinför delvis ändringsförslag 38/108/157/140 och 141 från första behandlingen.)

Motivering

Om effektivitetskriterier fastställs för förbränning av avfall bör detsamma göras för andra 
återvinningsförfaranden för att bättre skilja mellan regelrätt återvinning och skenbar 
återvinning. Eftersom kriterierna är grundläggande bör de antas enligt 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att främja materialåtervinning av hög 
kvalitet och ska i detta syfte införa system 
för separat insamling där det behövs för 
att säkerställa de kvalitetsstandarder som 
är nödvändiga för de relevanta 
materialåtervinningssektorerna.
Medlemsstaterna ska senast 2015 
upprätta system för separat insamling för 
åtminstone följande: papper, metall, plast, 
glas, textilier, övrigt biologiskt 
nedbrytbart avfall, olja och farligt avfall.
Detta ska tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av gällande eller framtida 
lagstiftning om avfallsströmmar eller 
kraven enligt artikel 18.

Or. en



PE402.912v01-00 22/107 AM\712783SV.doc

SV

Motivering

Här läggs ändringsförslag 141 från första behandlingen fram igen.

Ändringsförslag 148
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Om medlemsstaterna fastställer krav 
på återvinning och bortskaffande av 
avfall i form av allmänt bindande 
föreskrifter, ska dessa krav grunda sig på 
bästa tillgängliga teknik för 
avfallshantering.
Om det behövs för att skydda människors 
hälsa och miljön ska kommissionen lägga 
fram förslag till särdirektiv, i vilka det för 
avfall eller återvinningsförfaranden som, 
från miljösynpunkt eller ekonomisk 
synpunkt är särskilt viktiga i kvantitativt 
hänseende, fastställs krav beträffande 
återvinning, ämnen eller föremål som 
uppkommer genom 
återvinningsförfarandena samt den därpå 
följande användningen av dessa ämnen 
och föremål. Dessa krav ska grunda sig 
på bästa tillgängliga teknik för 
avfallshantering.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 41 från första behandlingen.
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Ändringsförslag 149
Marie-Noëlle Lienemann

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 8a
Återanvändning och återvinning

Senast den 31 december 2015 ska 
Europaparlamentet och rådet fastställa 
mål för industriavfall (inbegripet bygg-
och rivningsavfall) på grundval av ett 
samråd med berörda parter och en 
rapport från kommissionen, vid behov 
åtföljd av ett förslag. I sin rapport ska 
kommissionen ta hänsyn till tendenserna i 
fråga om avfallshantering och de 
relevanta miljökonsekvenserna av 
fastställandet av mål.

Or. fr

Motivering

Innan målen fastställs bör man först försäkra sig om att medlemsstaterna kan beräkna talen 
för byggnadssektorn och att Eurostat kan samla in dem. Så är dock inte fallet. Eurostat har 
uppgifter på produktionen av byggavfall för vissa medlemsstater men inga uppgifter på 
återvinningen av byggavfall. 
Målet på 70 procent är helt och hållet fiktivt och är inte grundat på något.

Ändringsförslag 150
Dorette Corbey

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 8a
Återanvändning och materialåtervinning

1. Medlemsstaterna ska, med beaktande 
av artikel 7 i detta direktiv och med 
beaktande av direktiv 2005/32/EG, vidta 
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åtgärder för att främja återanvändningen 
av produkter, framför allt genom att 
inrätta och stödja godkända nätverk för 
återanvändning och reparation och, vid 
behov, fastställa relevanta normer för 
processer och produkter
Medlemsstaterna får vidta andra åtgärder 
för att främja återanvändning, bland 
annat i form av ekonomiska styrmedel, 
upphandlingskriterier, kvantitativa mål 
eller förbud mot utsläppande av vissa 
produkter på marknaden.
2. I syfte att uppnå målen i detta direktiv 
och närma sig ett europeiskt 
återvinningssamhälle med en hög nivå av 
resurseffektivitet ska medlemsstaterna, 
med beaktande av artikel 7 i detta direktiv 
och med beaktande av direktiv 
2005/32/EG, vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att uppnå följande mål:
a)Senast 2002: förberedandet för 
återanvändning och materialåtervinning 
av hushållsavfall ska öka till minst 
50 viktprocent.
b) Senast 2002: förberedandet för 
återanvändning och materialåtervinning 
av byggnads- och rivningsavfall ska öka 
till minst 70 viktprocent.
För länder med mindre än 5 procent 
materialåtervinning i en enskild kategori 
eller som saknar officiella siffror, enligt 
Eurostats uppgifter 2000–2005, kan en 
ytterligare period på 5 år beviljas för att 
uppnå målen
Senast den 31 december 2015 ska 
Europaparlamentet och rådet se över 
målen i led a och b och överväga att 
fastställa mål för industriavfall på 
grundval av en rapport från 
kommissionen, om lämpligt åtföljd av ett 
förslag. Kommissionen ska i sin rapport ta 
hänsyn till tendenserna i fråga om 
avfallshantering och de relevanta 
miljökonsekvenserna av fastställandet av 
mål.
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För att harmonisera uppgifternas 
utformning och presentation och för att 
göra dem kompatibla med varandra ska 
medlemsstaterna rapportera uppgifterna i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av 
den 25 november 2002 om 
avfallsstatistik*. Kommissionen ska vid 
behov utarbeta detaljerade regler om 
kontroll av medlemsstaternas efterlevnad 
av de mål som fastställs i denna punkt, i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 36.2.

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att producenterna tas med i arbetet med att förebygga avfall. 
Europaparlamentet antog vid första behandlingen ingående bestämmelser om hur 
producenternas ansvar kan utformas, med hänsyn bland annat till förebyggandet av avfall. 
Rådet godkände vissa delar av dessa bestämmelser. Syftet med detta ändringsförslag är att 
ännu tydligare fastställa producenternas ansvar för att förebygga avfall.

Ändringsförslag 151
Thomas Ulmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 8a
Återanvändning och materialåtervinning

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att främja återanvändningen av 
produkter, framför allt genom att inrätta 
och stödja godkända nätverk för 
reparation och återanvändning och, vid 
behov, fastställa relevanta normer för 
processer och produkter.

                                               
* EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 
1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
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Medlemsstaterna får vidta andra åtgärder 
för att främja återanvändning, bland 
annat i form av ekonomiska styrmedel, 
upphandlingskriterier, kvantitativa mål 
eller förbud mot utsläppande av vissa 
produkter på marknaden.
2. a) För att man ska uppnå målet om att 
fram till 2010 avsevärt öka andelen avfall 
som förbereds för återanvändning och 
materialåtervinning ska kommissionen 
först genomföra en 
konsekvensbedömning.
b) Det ska överlåtas åt medlemsstaterna 
att fastställa konkreta mål, vilket kan ske 
med stöd av resultaten av kommissionens 
konsekvensbedömning.
c) Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen ha utvärderat de framsteg 
som har gjorts i medlemsstaterna och 
utarbetat förbättringsförslag för 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

ii

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

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag
Artikel 8a

Återanvändning och materialåtervinning
1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att främja återanvändningen av 
produkter, framför allt genom att inrätta 
och stödja godkända nätverk för 
återanvändning och reparation och, vid 
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behov, fastställa relevanta normer för 
processer och produkter.
Medlemsstaterna får vidta andra åtgärder 
för att främja återanvändning, bland 
annat i form av ekonomiska styrmedel, 
upphandlingskriterier, kvantitativa mål 
eller förbud mot utsläppande av vissa 
produkter på marknaden.
2. I syfte att uppnå målen i detta direktiv 
och närma sig ett europeiskt 
återvinningssamhälle med en hög nivå av 
resurseffektivitet ska medlemsstaterna 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
uppnå följande mål:
a) Senast 2002: återanvändning och 
materialåtervinning av hushållsavfall och 
liknande avfall ska öka till minst 
50 viktprocent.
b) Senast 2002: återanvändning och 
materialåtervinning av byggnads- och 
rivningsavfall ska öka till minst 
70 viktprocent.
För länder med mindre än 5 procent 
materialåtervinning i en enskild kategori 
eller som saknar officiella siffror, enligt 
Eurostats uppgifter 2000–2005, kan en 
ytterligare period på 5 år beviljas för att 
uppnå målen.
Senast den 31 december 2015 ska 
Europaparlamentet och rådet se över 
målen enligt a och b och överväga att 
fastställa mål för industriavfall på 
grundval av en rapport från 
kommissionen, om lämpligt åtföljd av ett 
förslag. Kommissionen ska i sin rapport ta 
hänsyn till tendenserna i fråga om 
avfallshantering och de relevanta 
miljökonsekvenserna av fastställandet av 
mål.
För att harmonisera uppgifternas 
utformning och presentation och för att 
göra dem kompatibla med varandra ska 
medlemsstaterna rapportera uppgifterna i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av 
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den 25 november 2002 om
avfallsstatistik*. Kommissionen ska vid 
behov utarbeta detaljerade regler om 
kontroll av medlemsstaternas efterlevnad 
av de mål som fastställs i denna punkt, i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 36.2.

Or. en

(första behandlingen)

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 19 i förslaget till rekommendation, eftersom 
texten har förbättrats genom att orden ”liknande avfall” har lagts till (punkt 2 a) och orden 
”förberedandet för” har utgått (punkterna 2 a och 2 b). De prioriteringar som fastställs i den 
tematiska strategin kommer inte tillräckligt tydligt till uttryck i direktivet i dess nuvarande 
utformning. Detta ändringsförslag, som är baserat på ändringsförslag 38/108/157/140/141 
från första behandlingen, är avsett att rätta till detta. Punkt 2 i ändringsförslaget har dock 
formulerats om mot bakgrund av ny information från kommissionen.

Ändringsförslag 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 8a
Återanvändning och materialåtervinning

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att främja återanvändningen av 
produkter, framför allt genom att inrätta 
och stödja godkända nätverk för 
återanvändning och reparation och, vid 
behov, fastställa relevanta normer för 
processer och produkter.
Medlemsstaterna får vidta andra åtgärder 
för att främja återanvändning, bland 

                                               
* EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 
1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
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annat i form av ekonomiska styrmedel, 
upphandlingskriterier, kvantitativa mål 
eller förbud mot utsläppande av vissa 
produkter på marknaden.
2. I syfte att uppnå målen i detta direktiv 
och närma sig ett europeiskt 
återvinningssamhälle med en hög nivå av 
resurseffektivitet ska medlemsstaterna 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
uppnå följande mål:
a) Senast 2002: återanvändning och 
materialåtervinning av hushållsavfall och 
liknande avfall ska öka till minst 
50 viktprocent.
b) Senast 2002: återanvändning och 
materialåtervinning av byggnads- och 
rivningsavfall samt av tillverknings- och 
industriavfall ska öka till minst 
70 viktprocent.
För länder med mindre än 5 procent 
återvinning i en av kategorierna kan en 
ytterligare femårsperiod för att nå målen 
beviljas.
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
främja materialåtervinning av hög 
kvalitet och ska i detta syfte införa system 
för separat insamling där det behövs för 
att säkerställa de kvalitetsstandarder som 
är nödvändiga för de relevanta 
materialåtervinningssektorerna.
Medlemsstaterna ska senast 2015 
upprätta system för separat insamling för 
åtminstone följande: papper, metall, plast, 
glas, textilier, övrigt biologiskt 
nedbrytbart avfall, olja och farligt avfall.
Detta ska tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av gällande eller framtida 
lagstiftning om avfallsströmmar eller 
kraven enligt artikel 18.
För att harmonisera uppgifternas 
utformning och presentation och för att 
göra dem kompatibla med varandra ska 
medlemsstaterna rapportera uppgifterna i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av 
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den 25 november 2002 om 
avfallsstatistik*. Kommissionen ska vid 
behov utarbeta detaljerade regler om 
kontroll av medlemsstaternas efterlevnad 
av de mål som fastställs i denna punkt, i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 36.2.

Or. en

(Återinför ändringsförslag 38/108/157/140 och 141 från första behandlingen med vissa 
ändringar.)

Motivering

Tillverknings- och industriavfall utgör en avsevärd andel avfall. Dessutom uppstår de, till 
skillnad från hushållsavfall, i en långt mer homogen form, vilket även möjliggör högre 
materialåtervinningsgrader än för hushållsavfall och liknande avfall. Medlemsstaterna måste 
rapportera om dem enligt förordningen om avfallsstatistik, så att nödvändiga uppgifter finns 
som underlag för en kontroll av efterlevnaden. Det bör även finnas tydliga bestämmelser om 
separat insamling.

Ändringsförslag 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 8a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 8a
Återanvändning och materialåtervinning

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att främja återanvändningen av 
produkter, framför allt genom att inrätta 
och stödja godkända nätverk för 
återanvändning och reparation och, vid 
behov, fastställa relevanta normer för 
processer och produkter.
Medlemsstaterna får vidta andra åtgärder 
för att främja återanvändning, bland 
annat i form av ekonomiska styrmedel, 
upphandlingskriterier, kvantitativa mål 

                                               
* EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 
1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
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eller förbud mot utsläppande av vissa 
produkter på marknaden.
2. I syfte att uppnå målen i detta direktiv 
och närma sig ett europeiskt 
återvinningssamhälle med en hög nivå av 
resurseffektivitet ska medlemsstaterna 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
uppnå följande mål:
a) Senast 2002: återanvändning och 
materialåtervinning av hushållsavfall och 
liknande avfall ska öka till minst 
50 viktprocent.
b) Senast 2002: återanvändning och 
materialåtervinning av byggnads- och 
rivningsavfall samt av tillverknings- och 
industriavfall ska öka till minst 
70 viktprocent.
3. Medlemsstaterna får förlänga den 
tidsfrist som anges i punkt 2 fram till 2025 
som längst, om samtliga följande villkor 
är uppfyllda:
i) De sammanlagda kostnaderna skulle 
vara oproportionella i förhållande till 
nyttan på grund av mycket låga 
materialåtervinningsnivåer vid den 
tidpunkt då detta direktiv träder i kraft.
ii) Åtgärder vidtas för att de miniminivåer 
för materialåtervinning som anges i 
punkt 2 uppnås senast 2025.
iii) Förlängningen av tidsfristen anges 
specifikt i de avfallsplaner som avses i 
artikel 25.1.
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen innan tidsfristen förlängs.

Or. en

(Återinför ändringsförslag 38/108/157/140/141 från första behandlingen med vissa 
ändringar.)

Motivering

De prioriteringar som fastställs i den tematiska strategin kommer inte tillräckligt tydligt till 
uttryck i direktivet i dess nuvarande utformning. Ändringsförslaget är baserat på 
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parlamentets ändringsförslag från första behandlingen och utformat för att rätta till detta. 
Därför har punkt 2 formulerats om när det gäller definitionen av fast kommunalt avfall enligt 
kommissionens uppgifter som hushållsavfall och liknande avfal1, medan målen för industri-
och tillverkningsavfall samt rivnings- och byggnadsavfall behålls helt.

Ändringsförslag 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio,Guido Sacconi

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 11

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 11 Artikel 3a
Avfallshierarki Avfallshierarki

1. Följande avfallshierarki ska vara 
vägledande för lagstiftning och politik som 
rör förebyggande och hantering av avfall:

1. Följande avfallshierarki ska gälla som
generell regel för lagstiftning och politik 
som rör förebyggande och hantering av 
avfall:

a) Förebyggande. a) Förebyggande och minskning.
b) Förberedelse för återanvändning. b) Återanvändning.
c) Materialåtervinning. c) Materialåtervinning.

d) Annan återvinning, t.ex. 
energiåtervinning.

d) Andra återvinningsmetoder.

e) Bortskaffande. e) Bortskaffande.
2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som ger 
bäst resultat för miljön som helhet. Detta 
kan kräva att vissa avfallsflöden avviker 
från hierarkin, när det är motiverat med 
hänsyn till livscykelstänkandet vad avser 
den allmänna påverkan av generering och 
hantering av sådant avfall.

2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som ger 
bäst resultat för miljön som helhet. Detta 
kan kräva att vissa avfallsflöden avviker 
från hierarkin, när det är motiverat med 
hänsyn till livscykelbedömningar vad 
avser den allmänna påverkan av generering 
och hantering av sådant avfall.

Medlemsstaterna ska ta hänsyn till de 
allmänna miljöskyddsprinciperna om 
försiktighet och hållbarhet, teknisk 
genomförbarhet och ekonomisk livskraft, 
resursskydd samt den allmänna påverkan 
på miljön, människors hälsa, ekonomi 
och samhälle i enlighet med artiklarna 1 
och 10.

Medlemsstaterna ska se till att detta sker i 
ett förfarande som medger full medverkan 
och insyn och där hänsyn tas till 
nationella planeringsbestämmelser om 
samråd med och medverkan av 
medborgare och berörda parter samt 
samrådsforum för avfallshantering i 
enlighet med artikel 34a.
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Or. en

(Ändringsförslaget antogs i första behandlingen och det är värt att behålla hänvisningen till 
livscykelbedömningar och berörda aktörers medverkan, inbegripet ett samrådsforum för 

avfallshantering.)

Motivering

Det är viktigt att avfallshierarkin tillämpas som en generell regel i överensstämmelse med det 
ändringsförslag som antogs i första behandlingen. Det är värt att flytta fram hänvisningen till 
avfallshierarkin till artikel 3a så att de allmänna kraven i direktivet uppfylls bättre. 

Ändringsförslag 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

d) Annan återvinning, t.ex. 
energiåtervinning.

d) Annan återvinning.

Or. fr

Motivering

Återinför delvis ändringsförslag 14 som antogs i första behandlingen.

Ändringsförslag 157
Duarte Freitas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som 
ger bäst resultat för miljön som helhet.
Detta kan kräva att vissa avfallsflöden 
avviker från hierarkin, när det är motiverat 
med hänsyn till livscykelstänkandet vad 

2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder som garanterar att valda
alternativ ger bäst resultat för miljön som 
helhet. Detta kan kräva att vissa 
avfallsflöden avviker från hierarkin, när det 
är motiverat med hänsyn till 
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avser den allmänna påverkan av generering 
och hantering av sådant avfall.

livscykelbedömningar vad avser den 
allmänna påverkan av användning av 
primärresurser på generering och 
hantering av sådant avfall.

Or. en

Motivering

Livscykelstänkandet är inte definierat och skulle leda till en fragmentering av 
avfallhanteringspolicyn i Europa. Livscykelbedömningar har däremot definierats genom 
standarder och skulle kunna användas för att motivera ett undantag från avfallshierarkin, 
under förutsättning att de genomförs på ett tydligt och öppet sätt och att deras räckvidd är 
tillräcklig, inbegripet utvinning av råmaterial i Europa och utomlands, i syfte att undvika att 
miljöproblemen flyttas. 

Ändringsförslag 158
Gyula Hegyi

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som
ger bäst resultat för miljön som helhet.
Detta kan kräva att vissa avfallsflöden 
avviker från hierarkin, när det är motiverat 
med hänsyn till livscykelstänkandet vad 
avser den allmänna påverkan av generering 
och hantering av sådant avfall.

2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder som garanterar att valda
alternativ ger bäst resultat för miljön som 
helhet. Detta kan kräva att vissa 
avfallsflöden avviker från hierarkin, när det 
är motiverat med hänsyn till 
livscykelstänkandet vad avser den 
allmänna påverkan av generering och 
hantering av sådant avfall.

Or. en

Motivering

Målen för avfallshierarkin kan endast uppnås med stöd från effektiva nationella åtgärder. 
Sådana åtgärder bör vidtas när medlemsstaterna måste garantera och inte bara uppmuntra 
alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet.
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Ändringsförslag 159
Dorette Corbey

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 11a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 11a
Undanröjande av hinder

1. Medlemsstaterna ska, under 
hänsynstagande till skyddet av hälsan och 
miljön, vidta nödvändiga åtgärder för 
undanröjande av hinder i befintlig 
lagstiftning och i tillståndsförfarandena 
för förebyggande, återanvändning och 
materialåtervinning.
2. När hindren har sitt ursprung i 
gemenskapslagstiftningen ska 
medlemsstaterna ofördröjligen underrätta 
kommissionen om detta. Kommissionen 
ska, under hänsynstagande till skyddet av 
hälsan och miljön, vid tolkningen av 
befintlig lagstiftning bereda största 
möjliga utrymme åt förebyggande, 
återanvändning och materialåtervinning 
samt vid behov föreslå anpassningar.

Or. nl

Motivering

Efter att ny lagstiftning trätt i kraft har det framgått att lagstiftningen allt oftare hindrar 
materialåtervinning eller återanvändning. Denna nya situation måste beaktas vid andra 
behandlingen. Ibland är det i praktiken svårt att släppa ut på marknaden produkter som 
tillverkats med hjälp av materialåtervinning. Självfallet måste det tas hänsyn till folkhälsan 
och miljön. Undanröjandet av hinder passar bra ihop med strävan efter bättre lagstiftning.
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Ändringsförslag 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 11

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Avfallshierarki

1. Följande avfallshierarki ska vara 
vägledande för lagstiftning och politik 
som rör förebyggande och hantering av 
avfall:
a) Förebyggande.
b) Förberedelse för återanvändning.
c) Materialåtervinning.
d) Annan återvinning, t.ex. 
energiåtervinning.
e) Bortskaffande.
2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som 
ger bäst resultat för miljön som helhet.
Detta kan kräva att vissa avfallsflöden 
avviker från hierarkin, när det är 
motiverat med hänsyn till 
livscykelstänkandet vad avser den 
allmänna påverkan av generering och 
hantering av sådant avfall.
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till de 
allmänna miljöskyddsprinciperna om 
försiktighet och hållbarhet, teknisk 
genomförbarhet och ekonomisk livskraft, 
resursskydd samt den allmänna påverkan 
på miljön, människors hälsa, ekonomi 
och samhälle i enlighet med artiklarna 1 
och 10.

Or. en
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Motivering

I kommissionens förslag återfanns avfallshierarkin i artikel 1. Detta ändringsförslag är 
kopplat till det tidigare ändringsförslaget som flyttar texten om avfallshierarkin, inbegripet 
ändringsförslag 21 och 22, från artikel 11, där rådet har lagt den, till en ny artikel 3a. 
Följaktligen bör artikel 11 utgå.

Ändringsförslag 161
Riitta Myller

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Sådan kostnadsfördelning får emellertid 
inte undergräva den enskilde 
producentens ansvar; tillverkaren av 
originalutrustningen ska stå för 
kostnaderna när den egna produkten är 
uttjänt och då ha tillgång till incitament 
till bättre utformning av produkter.

Or. en

Motivering

Fördelningen av kostnader för avfallshantering bör inte undergräva den enskilda 
producentens ansvar enligt direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall. Att den enskilda 
producentens ansvar inte urvattnas är viktigt för att driva på innovation inom ekodesign.

Ändringsförslag 162
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar 

utgår
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och som klassificeras som återvinning, 
om det har fastställts att sådana 
transporter skulle få till följd att nationellt 
avfall måste bortskaffas eller att avfall 
måste behandlas på ett sätt som inte är 
förenligt med deras avfallsplaner.
Medlemsstaterna ska anmäla ett sådant 
beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

Or. de

Motivering

Avvikelser från förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall bör inte föreskrivas i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 163
María Sornosa Martínez

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar och 
som klassificeras som återvinning, om det 
har fastställts att sådana transporter skulle 
få till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda miljön eller sitt nätverk, 
begränsa inkommande transporter av avfall 
som är avsedda för 
förbränningsanläggningar, om det har 
fastställts att sådana transporter skulle få 
till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.
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Or. en

Motivering

Onödig text. All förbränning bör omfattas oberoende av klassificering. Medlemsstaterna bör 
även kunna hindra import av avfall till sina nationella förbränningsanläggningar av miljöskäl 
(t.ex. minskning av utsläpp och giftig aska från förbränning). 

Ändringsförslag 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar och 
som klassificeras som återvinning, om det 
har fastställts att sådana transporter skulle 
få till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar, om 
det har fastställts att sådana transporter 
skulle få till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

Or. en

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

Motivering

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

Ändringsförslag 165
Riitta Myller

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar och 
som klassificeras som återvinning, om det 
har fastställts att sådana transporter skulle 
få till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda miljön eller sitt nätverk, 
begränsa inkommande transporter av avfall 
som är avsedda för 
förbränningsanläggningar, om det har 
fastställts att sådana transporter skulle få 
till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

Or. en

Motivering

Onödig text. All förbränning bör omfattas oberoende av klassificering. Medlemsstaterna bör 
även kunna hindra import av avfall till sina nationella förbränningsanläggningar av miljöskäl 
(t.ex. minskning av utsläpp och giftig aska från förbränning). 
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Ändringsförslag 166
Holger Krahmer

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
andra medlemsstater om detta är 
nödvändigt eller tillrådligt, vidta lämpliga 
åtgärder för att upprätta ett 
sammanhängande och ändamålsenligt 
utformat nätverk av anläggningar för 
bortskaffande av avfall och anläggningar 
för återvinning av blandat kommunalt 
avfall som samlats in från privata hushåll, 
inbegripet när insamlingen även omfattar 
sådant avfall från andra producenter, 
med beaktande av bästa tillgängliga 
teknik.

Inom gemenskapen ska avfall behandlas 
på det totalt sett mest miljövänliga sättet.
Avfall som ska bortskaffas ska behandlas
vid någon av de närmast belägna lämpliga 
anläggningarna med användning av de 
lämpligaste metoderna och teknikerna, så 
att en hög miljö- och hälsoskyddsnivå 
säkerställs. Medlemsstaterna ska, i 
samarbete med andra medlemsstater, 
vidta åtgärder för att upprätta ett 
sammanhängande och ändamålsenligt 
utformat nätverk av anläggningar för 
bortskaffande av avfall, med beaktande av 
bästa tillgängliga teknik i den betydelse 
som avses i artikel 2.11 i direktiv 
96/61/EG (nedan ”bästa tillgängliga 
teknik”).

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar 
och som klassificeras som återvinning, 
om det har fastställts att sådana 
transporter skulle få till följd att nationellt 
avfall måste bortskaffas eller att avfall 
måste behandlas på ett sätt som inte är 
förenligt med deras avfallsplaner.
Medlemsstaterna ska anmäla ett sådant 
beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.
2. Nätverket ska utformas så att 
gemenskapen som helhet är 
självförsörjande i fråga om bortskaffande 
av avfall och återvinning av sådant avfall 
som avses i punkt 1 och så att 
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medlemsstaterna var för sig närmar sig 
detta mål, med hänsyn tagen både till 
geografiska förhållanden och behovet av 
specialiserade anläggningar för vissa 
typer av avfall.
3. Nätverket ska göra det möjligt att 
bortskaffa avfall eller återvinna sådant 
avfall som avses i punkt 1 vid någon av de 
närmast belägna lämpliga anläggningarna 
med användning av de lämpligaste 
metoderna och teknikerna, så att en hög 
miljö- och hälsoskyddsnivå säkerställs.

4. Närhets- och 
självförsörjandeprinciperna ska inte 
innebära att varje medlemsstat på sitt 
territorium måste förfoga över samtliga 
slag av anläggningar för slutlig 
återvinning.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 109 från första behandlingen, som antogs den 
13 februari 2007.

Ändringsförslag 167
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
andra medlemsstater om detta är 
nödvändigt eller tillrådligt, vidta lämpliga 
åtgärder för att upprätta ett 
sammanhängande och ändamålsenligt 
utformat nätverk av anläggningar för 
bortskaffande av avfall och anläggningar 
för återvinning av blandat kommunalt 
avfall som samlats in från privata hushåll, 
inbegripet när insamlingen även omfattar 
sådant avfall från andra producenter, 

Inom gemenskapen ska avfall behandlas 
på det totalt sett mest miljövänliga sättet.
Enligt principen om närhet ska avfall som 
bortskaffas behandlas i någon av de 
närmast belägna lämpliga 
anläggningarna med användning av de 
lämpligaste metoderna och teknikerna, så 
att en hög miljö- och hälsoskyddsnivå 
säkerställs. Medlemsstaterna ska i 
samarbete med andra medlemsstater, 
vidta lämpliga åtgärder för att upprätta ett 
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med beaktande av bästa tillgängliga 
teknik.

sammanhängande och ändamålsenligt 
utformat nätverk av anläggningar för 
bortskaffande av avfall, med beaktande av 
bästa tillgängliga teknik, i den bemärkelse 
som avses i artikel 2.11 i direktiv 
96/61/EG, längre fram kallad ”bästa 
tillgängliga teknik”.

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar och 
som klassificeras som återvinning, om det 
har fastställts att sådana transporter skulle 
få till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

Med avvikelse från förordning (EG) 
nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte 
att skydda sitt nätverk, begränsa 
inkommande transporter av avfall som är 
avsedda för förbränningsanläggningar och 
som klassificeras som återvinning, om det 
har fastställts att sådana transporter skulle
få till följd att nationellt avfall måste 
bortskaffas eller att avfall måste behandlas 
på ett sätt som inte är förenligt med deras 
avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla 
ett sådant beslut till kommissionen.
Medlemsstaterna får även begränsa 
utgående transporter av avfall av de 
miljöskäl som anges i förordning (EG) 
nr 1013/2006.

2. Nätverket ska utformas så att 
gemenskapen som helhet är 
självförsörjande i fråga om bortskaffande 
av avfall och återvinning av sådant avfall 
som avses i punkt 1 och så att 
medlemsstaterna var för sig närmar sig 
detta mål, med hänsyn tagen både till 
geografiska förhållanden och behovet av 
specialiserade anläggningar för vissa 
typer av avfall.
3. Nätverket ska göra det möjligt att 
bortskaffa avfall eller återvinna sådant 
avfall som avses i punkt 1 vid någon av de 
närmast belägna lämpliga 
anläggningarna med användning av 
de lämpligaste metoderna och teknikerna, 
så att en hög miljö- och hälsoskyddsnivå 
säkerställs.
4. Närhets- och 
självförsörjandeprinciperna ska inte 
innebära att varje medlemsstat på sitt 
territorium måste förfoga över samtliga 
slag av anläggningar för slutlig 

Närhetsprincipen ska inte innebära att 
varje medlemsstat på sitt territorium måste 
förfoga över samtliga slag av anläggningar 
för slutlig återvinning.
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återvinning.

Or. en

(Ändring 109 från Europaparlamentets första behandling.)

Motivering

Nationella gränser bör inte vara utslagsgivande för hur avfall behandlas i gemenskapen, utan 
det avgörande bör i stället vara att avfallet överlag behandlas så miljövänligt som möjligt 
(med hänsyn också tagen till hur avfallstransporterna påverkar miljön). Den inre marknaden 
har alltid drivit på så att vi fått rigorösa och harmoniserade miljönormer och behöver därför 
stöd. Dessutom garanterar den inre marknaden en ekonomiskt sund avfallshantering.

Ändringsförslag 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Närhets- och 
självförsörjandeprinciperna ska inte 
innebära att varje medlemsstat på sitt 
territorium måste förfoga över samtliga 
slag av anläggningar för slutlig 
återvinning.

utgår

Or. en

Motivering

Den här nya punkten, som införts av rådet, bör utgå, för att inte närhets- och 
självförsörjandeprinciperna ska urvattnas helt och hållet.
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Ändringsförslag 169
Riitta Myller

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Närhets- och 
självförsörjandeprinciperna ska inte 
innebära att varje medlemsstat på sitt 
territorium måste förfoga över samtliga 
slag av anläggningar för slutlig 
återvinning.

utgår

Or. en

Motivering

Den här nya texten, som tagits med i rådets gemensamma ståndpunkt, undergräver själva 
kärnpunkten i direktivet och i den europeiska avfallspolitiken, som går ut på att 
medlemsstaterna bör inrikta sig på att i görligaste mån slå vakt om närhet och 
självförsörjning vid avfallshantering.

Ändringsförslag 170
Anne Laperrouze

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att farligt avfall inte 
blandas, vare sig med andra kategorier av 
farligt avfall eller med annat avfall eller 
andra ämnen eller material. Blandning 
ska även innefatta utspädning av farliga 
ämnen.

1. Farligt avfall får inte omklassificeras 
som ofarligt avfall till följd av att den 
ursprungliga koncentrationen av 
förorenande ämnen minskats genom 
utspädning eller uppblandning och 
därmed understiger de tröskelnivåer som 
innebär att ett avfall betecknas som 
farligt.

Or. en
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Motivering

(Ändring 109 från Europaparlamentets första behandling.)

Ändringsförslag 171
Mojca Drčar Murko

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Utspädning av avfall genom blandning 
ska vara förbjuden om avsikten med detta 
endast är att kringgå gränser eller 
begränsningar som fastställts i annan 
lagstiftning eller kriterier för mottagning, 
fastställda i tillstånd.

Or. en

Motivering

Rådet framhöll att förbudet mot att blanda farligt avfall också gällde utspädning av sådant 
avfall. Det behövs dock en klarare definition av vad detta förbud i praktiken innebär.

Ändringsförslag 172
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 2 – led ca (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

ca) Den behandling som väljs för 
blandningen ska basera sig på det 
farligaste innehållet i blandningen, där 
det ska framgå att varje farligt avfall som 
blandningen består av kan behandlas 
separat.

Or. fr
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Motivering

Eftersom blandningar beviljas undantagsvis, bör bestämmelserna skärpas för att garantera 
att varje farligt avfall som ingår i blandningen behandlas separat och för att skydda miljön 
och människors hälsa.

Ändringsförslag 173
Anne Laperrouze

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta blandning, förutsatt 
att

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta blandning, förutsatt 
att

a) blandningsförfarandet genomförs av en 
verksamhetsutövare som erhållit 
ett tillstånd enligt artikel 20,

a) blandningsförfarandet genomförs av en 
verksamhetsutövare som erhållit 
ett tillstånd enligt artikel 20,

b) villkoren i artikel 10 är uppfyllda och 
avfallshanteringens negativa inverkan på 
människors hälsa och miljön inte ökar, och

b) villkoren i artikel 10 är uppfyllda och 
avfallshanteringens negativa inverkan på 
människors hälsa och miljön inte ökar,

c) blandningsförfarandet genomförs i 
överensstämmelse med bästa tillgängliga 
teknik.

c) blandningsförfarandet genomförs i 
överensstämmelse med bästa tillgängliga 
teknik och
ca) det kan påvisas att varje avfallstyp 
som ingår i blandningen kan behandlas 
skilt för sig med hjälp av det 
blandningsförfarande som valts för 
ändamålet.

Or. en

Motivering

Förbudet mot utspädning är särskilt viktigt med tanke på skyddet av miljön och folkhälsan.
Den största risken med utspädning är att avfall behandlas på fel sätt (inte tillräckligt 
effektivt). Ändå, eftersom begreppet ”utspädning” inte definierats, har föreskriften inte någon 
större betydelse. Detta nya ändringsförslag får sitt berättigande genom att rådet lagt till ett 
nytt inslag, nämligen detta: ”Blandning ska även innefatta utspädning av farliga ämnen”.
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Ändringsförslag 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Då blandning är tillåten i enlighet 
med punkt 2 ska avfallet fortfarande 
räknas som farligt avfall, också om den 
effektiva koncentrationen av förorenande 
ämnen minskats genom blandningen och 
därmed understiger de tröskelnivåer som 
innebär att ett avfall betecknas som 
farligt.

Or. en

(Här återinförs ändringsförslag 46 från första behandlingen i bearbetad form.)

Motivering

Eftersom det inte råder totalförbud mot blandning bör det uttryckligen göras klart att det 
avfall som uppstått till följd av blandning ska fortsätta räknas som farligt avfall, också i 
sådana fall att blandningen omfattats av undantaget i punkt 2.

Ändringsförslag 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna skall verka för att 
farliga föreningar separeras från 
avfallsströmmarna innan dessa går vidare 
till återvinning.

Or. en
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(Här återinförs ändringsförslag 54 från första behandlingen.)

Motivering

Om farliga föreningar i mån av möjlighet separeras öppnar detta bättre möjligheter för 
återvinning. Farliga föreningar bör avskiljas från det ekonomiska kretsloppet och inte 
förorena nya produkter efter återvinningen.

Ändringsförslag 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 10 och 11,

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 1 och 10, och regenerering ges 
företräde, när så är möjligt,

Or. en

(Här återinsätts delvis ändring 56 från första behandlingen.)

Motivering

För att följa tankegången i gällande lagstiftning samt EU:s uttalade mål om att bli ett 
”återvinningssamhälle” bör det uttryckligen framhållas att regenerering ska ges företräde.

Ändringsförslag 177
Evangelia Tzampazi

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 10 och 11,

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 10 och 11, och regenerering ges 
företräde, när så är möjligt,

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

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 1, led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 10 och 11,

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 10 och 11, och regenerering ges 
företräde, när så är möjligt,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger oss garantier för att materialåtervinning av spilloljor ges 
företräde, trots att direktivet om spilloljor upphävs. Detta vore konsekvent med hänsyn till 
EU:s uttalade mål om att bli ett ”återvinningssamhälle”.

Ändringsförslag 179
Mojca Drčar Murko

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 10 och 11,

b) spilloljor behandlas i enlighet med 
artiklarna 10 och 11, och regenerering ges 
företräde, när så är möjligt,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger oss garantier för att materialåtervinning av spilloljor ges 
företräde, trots att direktivet om spilloljor upphävs. Detta vore konsekvent med hänsyn till 
EU:s uttalade mål om att bli ett ”återvinningssamhälle”.
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Ändringsförslag 180
Evangelia Tzampazi

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) spilloljor med olika egenskaper inte 
blandas och att spilloljor inte blandas med 
andra typer av avfall eller ämnen, om 
sådan blandning hindrar deras behandling, 
om detta är tekniskt genomförbart och 
ekonomiskt bärkraftigt.

c) spilloljor med olika egenskaper inte 
blandas och att spilloljor inte blandas med 
andra typer av avfall eller ämnen, om 
sådan blandning hindrar deras behandling, 
om detta är tekniskt genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) spilloljor med olika egenskaper inte 
blandas och att spilloljor inte blandas med 
andra typer av avfall eller ämnen, om 
sådan blandning hindrar deras behandling, 
om detta är tekniskt genomförbart och 
ekonomiskt bärkraftigt.

c) spilloljor med olika egenskaper inte 
blandas och att spilloljor inte blandas med 
andra typer av avfall eller ämnen, om 
sådan blandning hindrar deras behandling, 
om detta är tekniskt genomförbart.

Or. en

(Här återinsätts delvis ändring 56 från första behandlingen.)

MotiveringKriteriet om ”ekonomisk bärkraft” är oacceptabelt. Det är för all del ekonomiskt 
bärkraftigt att till exempel hugga upp fartyg i Bangladesh, men ändå är sådan verksamhet 
rena katastrofen för miljön och folks hälsa. Att elda med papper eller biologiskt avfall är 
också ekonomiskt bärkraftigt, men rena huvudlösheten med tanke på miljön. I samband med 
föreskriften om förbud mot blandning bör det inte tas hänsyn till något annat än den tekniska 
genomförbarheten.
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Ändringsförslag 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om spilloljor enligt nationell 
lagstiftning omfattas av krav på 
regenerering, får medlemsstaterna 
föreskriva att sådana spilloljor ska 
regenereras, om detta är tekniskt 
genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i 
förordning (EG) nr 1013/2006 tillämpas, 
begränsa transport över gränserna av 
spilloljor från sitt territorium till 
förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

3. Om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) 
nr 1013/2006 tillämpas, får 
medlemsstaterna begränsa transport över 
gränserna av spilloljor från sitt territorium 
till förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

Or. en

(Ett ändringsförslag som följer av att ändring 56 från första behandlingen återinsatts.)

Motivering

För att följa tankegången i gällande lagstiftning samt EU:s uttalade mål om att bli ett 
”återvinningssamhälle” bör det uttryckligen framhållas att regenerering ska ges företräde. 
När kravet på detta ingår i gemenskapslagstiftningen behöver inte medlemsstaterna ha några 
sådana krav.

Ändringsförslag 183
Evangelia Tzampazi

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om spilloljor enligt nationell 
lagstiftning omfattas av krav på 
regenerering, får medlemsstaterna 
föreskriva att sådana spilloljor ska 
regenereras, om detta är tekniskt 
genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i 

3. Om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) 
nr 1013/2006 tillämpas, får 
medlemsstaterna begränsa transport över 
gränserna av spilloljor från sitt territorium 
till förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
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förordning (EG) nr 1013/2006 tillämpas, 
begränsa transport över gränserna av 
spilloljor från sitt territorium till 
förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

prioritera regenereringen av spilloljor.

Or. en

Ändringsförslag 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om spilloljor enligt nationell 
lagstiftning omfattas av krav på 
regenerering, får medlemsstaterna 
föreskriva att sådana spilloljor ska 
regenereras, om detta är tekniskt 
genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i 
förordning (EG) nr 1013/2006 tillämpas, 
begränsa transport över gränserna av 
spilloljor från sitt territorium till 
förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

3. Om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) 
nr 1013/2006 tillämpas, får 
medlemsstaterna begränsa transport över 
gränserna av spilloljor från sitt territorium 
till förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger oss garantier för att materialåtervinning av spilloljor ges 
företräde, trots att direktivet om spilloljor upphävs. Detta vore konsekvent med hänsyn till 
EU:s uttalade mål om att bli ett ”återvinningssamhälle”.
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Ändringsförslag 185
Mojca Drčar Murko

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om spilloljor enligt nationell 
lagstiftning omfattas av krav på 
regenerering, får medlemsstaterna 
föreskriva att sådana spilloljor ska 
regenereras, om detta är tekniskt 
genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i 
förordning (EG) nr 1013/2006 tillämpas, 
begränsa transport över gränserna av 
spilloljor från sitt territorium till 
förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

3. Om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) 
nr 1013/2006 tillämpas, får 
medlemsstaterna begränsa transport över 
gränserna av spilloljor från sitt territorium 
till förbrännings- eller
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

Or. en

Motivering

En smärre omformulering av artikel 18.3, av omtanke om konsekvensen med artikel 18.1 b i 
dess nya lydelse.

Ändringsförslag 186
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om spilloljor enligt nationell 
lagstiftning omfattas av krav på 
regenerering, får medlemsstaterna 
föreskriva att sådana spilloljor ska 
regenereras, om detta är tekniskt 
genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i 
förordning (EG) nr 1013/2006 tillämpas, 
begränsa transport över gränserna av 
spilloljor från sitt territorium till 
förbrännings- eller 

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att spilloljor i första hand 
ska behandlas genom regenerering, om
en sådan behandling är möjlig mot 
bakgrund av tekniska, ekonomiska och 
organisatoriska begränsningar.
Medlemsstaterna får i enlighet härmed, 
om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) nr 
1013/2006 tillämpas, begränsa transport 
över gränserna av spilloljor från sitt 
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samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

territorium till förbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar för att 
prioritera regenereringen av spilloljor.

Or. de

(Första meningen härstammar från artikel 3.1 i direktiv 75/439/EG)

Motivering

Föreskriften i direktiv 75/439 om att prioritera regenerering av spilloljor bör vidmakthållas. 
Mot bakgrund av den kontinuerligt ökande efterfrågan på olja och de samtidigt minskande 
resurserna är det absolut nödvändigt att utnyttja spilloljor på bästa möjliga sätt. På grund av 
oljans globala betydelse är det nödvändigt att fortsätta att prioritera regenerering.

Ändringsförslag 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Biologiskt avfall Insamling och användning av biologiskt 
avfall

1. Materialåtervinning av biologiskt avfall 
ska ges företräde.
2. Senast den ...*, ska medlemsstaterna 
utveckla ett system för separat insamling 
av biologiskt avfall.

Medlemsstaterna ska vid behov och i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 vidta 
åtgärder för att främja

3. Medlemsstaterna ska vid behov och i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 vidta 
åtgärder för att främja

a) separat insamling av biologiskt avfall,
b) behandling av biologiskt avfall på ett 
sätt som motsvarar en hög 
miljöskyddsnivå,

(b) behandling av biologiskt avfall på ett 
sätt som motsvarar en hög 
miljöskyddsnivå,

c) användning av miljömässigt säkert 
material som framställts av biologiskt 
avfall.

(c) användning av miljömässigt säkert 
material som framställts av biologiskt 
avfall.

Kommissionen ska göra en bedömning av Kommissionen ska göra en bedömning av 
                                               
* Tre år efter detta direktivs ikraftträdande.
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hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett förslag.

hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett förslag.

Or. en

Motivering

Begreppet biologiskt avfall bör ges en klarare och mera uttömmande definition än det fått i 
den gemensamma ståndpunkten.

Ändringsförslag 188
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Biologiskt avfall Insamling och användning av biologiskt 
avfall

Medlemsstaterna ska vid behov och i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 vidta 
åtgärder för att främja

1. Materialåtervinning av biologiskt avfall 
ska ges företräde.

a) separat insamling av biologiskt avfall, 2. För att uppnå de mål som fastställts i 
artikel 1 ska medlemsstaterna senast den 
...*, utveckla ett system för separat 
insamling av biologiskt avfall.

b) behandling av biologiskt avfall på ett 
sätt som motsvarar en hög 
miljöskyddsnivå,
c) användning av miljömässigt säkert 
material som framställts av biologiskt 
avfall.
Kommissionen ska göra en bedömning av 
hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett förslag.

Or. en

                                               
* Tre år efter detta direktivs ikraftträdande.
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Motivering

Europaparlamentets ändring 112 från första behandlingen.

Det biologiska avfallet spelar en nyckelroll vid arbetet för att minska utsläppen av metan.
Återvinning av biologiskt avfall bidrar dessutom till att skydda resurser som annars skulle ha 
använts för detta ändamål. Materialåtervinning av biologiskt avfall ska ges företräde.

Ändringsförslag 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Biologiskt avfall Biologiskt avfall

Medlemsstaterna ska vid behov och i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 vidta 
åtgärder för att främja

Medlemsstaterna ska senast den ... * i 
enlighet med artiklarna 1 och 10 vidta 
åtgärder för att säkerställa

a) separat insamling av biologiskt avfall, a) inrättandet av separata 
insamlingssystem för biologiskt avfall;

b) behandling av biologiskt avfall på ett 
sätt som motsvarar en hög 
miljöskyddsnivå,

b) behandling av biologiskt avfall på ett 
sätt som motsvarar en hög 
miljöskyddsnivå,

c) användning av miljömässigt säkert 
material som framställts av biologiskt 
avfall.

c) användning av miljömässigt säkert 
material som framställts av biologiskt 
avfall.

Kommissionen ska göra en bedömning av 
hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett förslag.

Minimisäkerhetskrav för insamling och 
behandling samt miljö- och 
kvalitetskriterier, inklusive gränsvärden 
för föroreningar för användning av 
miljömässigt säkra material som 
producerats från biologiskt avfall, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 36.2.

Senast den...*, ska kommissionen lägga 
fram ett lagförslag med minimimål för 
separat insamling av biologiskt avfall.

                                               
* Tre år efter detta direktivs ikraftträdande.
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Or. en

Motivering

Ett ändringsförslag som bygger på ändringarna 112 och 138 från första behandlingen. 
Åtgärder i fråga om biologiskt avfall bör inte överlåtas åt medlemsstaternas goda vilja och 
inte heller åt resultaten av en av kommissionen utförd studie. Vi vet tillräckligt för att kunna 
kräva konkreta åtgärder nu. Medlemsstaterna bör åläggas inrätta separata insamlingssystem 
för biologiskt avfall inom tre år. Kriterierna för säkerhet och trygg användning bör antas 
enligt kommittéförfarandet med kontroll. Insamlingsmålen bör antas genom medbeslutande.

Ändringsförslag 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vid behov och i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 vidta 
åtgärder för att främja

Medlemsstaterna ska vid behov och i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 vidta 
åtgärder för att

a) separat insamling av biologiskt avfall, a) utveckla ett system för separat insamling 
av biologiskt avfall där 
materialåtervinning av biologiskt avfall 
ges företräde,

b) behandling av biologiskt avfall på ett 
sätt som motsvarar en hög 
miljöskyddsnivå,

b) säkerställa en behandling av biologiskt 
avfall på ett sätt som motsvarar en hög 
miljöskyddsnivå,

c) användning av miljömässigt säkert 
material som framställts av biologiskt
avfall.

c) säkerställa en användning av 
miljömässigt säkert material som 
framställts av biologiskt avfall, inklusive 
minimimål för insamling och normer för 
användningen av kompost.

Or. en

Motivering

Här framläggs än en gång en del av ändring 112 från första behandlingen.
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Ändringsförslag 191
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen ska göra en bedömning av 
hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett förslag.

Kommissionen ska senast två år efter detta 
direktivs ikraftträdande lägga fram ett 
förslag om biologiskt avfall.
Kommissionen ska i detta syfte göra en 
bedömning av hanteringen av biologiskt 
avfall.

Or. de

Motivering

Biologiskt avfall kräver ett Europaomfattande regelverk som kan garantera omfattande 
kvalitets- och säkerhetsnormer. Kommissionen har redan flera gånger uppmanats att lägga 
fram ett omfattande förslag.

Ändringsförslag 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen ska göra en bedömning av 
hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett förslag.

Kommissionen ska fram till den 
31 december 2008 göra en bedömning av 
hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett 
lagstiftningsförslag.

Or. fr

Motivering

Återinför delvis ändringsförslag 138 som antogs i första behandlingen.
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Ändringsförslag 193
María Sornosa Martínez

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen ska göra en bedömning av 
hanteringen av biologiskt avfall i syfte att 
vid behov lägga fram ett förslag.

Kommissionen ska lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om miljöriktig 
hantering av biologiskt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 194
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 19a
Behandling av biologiskt avfall

1. Innan biologiskt avfall sprids över 
mark ska producenter och innehavare 
behandla avfallet på sådant sätt att det är 
säkert i epidemiologiskt och fytosanitärt 
hänseende. Detta ska också gälla för 
köks- och matavfall från restauranger och 
storhushåll om inte detta avfall ska 
bortskaffas i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1774/2002.
2. Kommissionen ska, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2, anta 
genomförandebestämmelser och ska 
härvid ange vilka minimikriterier som ska 
gälla för kontroll av den epidemiologiska 
och fytosanitära säkerheten.
3. För att garantera att spridningen av 
biologiskt avfall över mark sker på ett 
miljöriktigt sätt ska kommissionen, i 
enlighet med det föreskrivande 
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förfarandet med kontroll i artikel 36.2, 
anta genomförandebestämmelser och 
härvid ange vilka miljö- och 
kvalitetskriterier som ska uppfyllas för att 
biologiskt avfall ska kunna spridas över 
mark som används för jordbruk, 
skogsbruk eller trädgårdsodling och för 
att detta avfall ska kunna anses ha 
upphört att vara avfall.
4. De genomförandebestämmelser som 
avses i punkt 3 ska inbegripa åtminstone 
bindande gränsvärden för tungmetaller, 
främmande ämnen och halten grobara 
frön och växtdelar som kan skjuta skott 
samt en förteckning över lämpliga 
utgångsmaterial.
5. Kriterierna ska ta hänsyn till eventuella 
risker för att de sekundära materialen 
eller ämnena används eller transporteras 
på ett miljöfarligt sätt, och ska fastställas 
på ett sådant sätt att de garanterar en hög 
hälso- och miljöskyddsnivå.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ändring 112 från första behandlingen.

Det biologiska avfallet spelar en nyckelroll vid arbetet för att minska utsläppen av metan.
Återvinning av biologiskt avfall bidrar dessutom till att skydda resurser som annars skulle ha 
använts för detta ändamål. Materialåtervinning av biologiskt avfall ska ges företräde.

Ändringsförslag 195
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 19b
Kontroller

1. I syfte att övervaka överensstämmelsen 
med kraven i artikel 19a ska 



PE402.912v01-00 62/107 AM\712783SV.doc

SV

medlemsstaterna se till att 
kvalitetssäkringssystem utvecklas och tas i 
bruk.
2. Medlemsstaterna ska se till att analyser 
för att fastställa förekomsten av skadliga 
ämnen utförs regelbundet.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ändring 112 från första behandlingen.

Det biologiska avfallet spelar en nyckelroll vid arbetet för att minska utsläppen av metan. 
Återvinning av biologiskt avfall bidrar dessutom till att skydda resurser som annars skulle ha 
använts för detta ändamål. Materialåtervinning av biologiskt avfall ska ges företräde.

Ändringsförslag 196
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 19c (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 19c
Matavfall

Återvinning av obehandlat matavfall för 
användning som foder ska vara 
förbjuden. Matavfall ska elimineras under 
kontrollerade former och av företag med 
licens för ändamålet samt steriliseras och 
tryggt bortskaffas på lämpligt sätt.
Medlemsstaterna får tillåta att matavfall 
används som grisfoder endast om det 
genomgående övervakas att återvinningen 
sker under betryggande former, avfallet 
steriliseras och övriga bestämmelser i 
förordning (EG) nr 1774/2002 följs.

Or. en
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Motivering

Parlamentets ändring 98/113 från första behandlingen. 

Om obehandlat matavfall från storkök och storhushåll används som foder uppstår det en 
enorm risk för sjukdomar. I avsaknad av ett reglerat och övervakat system för bortskaffande 
kommer förbudet mot användning som foder inte att fungera i praktiken. 

Det bör tillåtas att bevisligen steriliserat matavfall under rigoröst övervakade omständigheter 
används som foder, för att lagstridig användning av obehandlat köksavfall som foder ska 
kunna undvikas..

Ändringsförslag 197
Péter Olajos

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 20 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla 
verksamhetsutövare som har för avsikt att 
behandla avfall ska inneha ett tillstånd från 
behörig myndighet.

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla 
verksamhetsutövare som har för avsikt att 
behandla avfall ska inneha ett tillstånd från 
behörig myndighet eller intyg från 
tillförordnad organisation.

Or. hu

Motivering

I flera medlemsstater är det praxis att tillstånd för avfallshantering ersätts med intyg från en 
officiellt godkänd branschorganisation med teknisk, ekonomisk och yrkesmässig kompetens 
vilket myndigheten ska kontrollera. Ett väl beprövat system som ersätter officiella tillstånd 
och som främjar ett laglydigt beteende är inte möjligt utan att den ursprungliga 
formuleringen utvidgas.
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Ändringsförslag 198
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 20 – punkt 5

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

5. Under förutsättning att kraven i denna 
artikel uppfylls kan alla tillstånd som 
utfärdats i enlighet med annan nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning 
kombineras med det tillstånd som krävs 
enligt punkt 1 till ett enda tillstånd, om 
man därigenom kan undvika onödig 
överlappning av information och onödigt 
dubbelarbete för verksamhetsutövaren eller 
den behöriga myndigheten.

5. Under förutsättning att kraven i denna 
artikel uppfylls ska alla tillstånd som 
utfärdats i enlighet med annan nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning 
kombineras med det tillstånd som krävs 
enligt punkt 1 till ett enda tillstånd, om 
man därigenom kan undvika onödig 
överlappning av information och onödigt 
dubbelarbete för verksamhetsutövaren eller 
den behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Dubbla tillstånd bör undvikas. Ett av syftena med IPPC-direktivet är att sammanföra alla 
miljötillstånd till ett enda tillstånd och detta bör också gälla för alla tillstånd som krävs enligt 
avfallslagstiftningen.

Ändringsförslag 199
Françoise Grossetête

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Alla anläggningar för behandling av 
farligt avfall ska ha särskilt tillstånd, med 
beskrivning av vilka åtgärder man avser 
vidta för att se till att anläggningen 
planeras, utrustas och drivs med hänsyn 
tagen till de avfallskategorier som skall 
behandlas och de risker som de för med 
sig.
Tillståndet som beviljats av de behöriga 
myndigheterna skall innehålla 
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upplysningar om
– vilka mängder och kategorier av farligt 
avfall som behandlas,
– de tekniska egenskaper hos 
avfallsbehandlingen som skall tillförsäkra
bästa möjliga skydd för miljön och 
garantera en hög nivå av säkerhet.
Om verksamhetsutövaren vid en 
anläggning där icke-farligt avfall 
behandlas planerar en omläggning av 
driften så att också farligt avfall kommer 
att behandlas där, bör detta anses som en 
väsentlig ändring i den bemärkelse som 
avses i artikel 2.10 b i direktiv 96/61/EG, 
och artikel 12.2 i det direktivet ska 
därmed tillämpas.

Or. en

Motivering

I tillstånden som utfärdas för anläggningar där farligt avfall behandlas bör det tas hänsyn till 
särdragen hos detta avfall samt till de risker som behandlingen av det för med sig. Inga 
undantag bör tillåtas. I ändring 58 som antogs vid första behandlingen togs detta särskilda 
krav upp.

Ändringsförslag 200
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 21

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 21 utgår
Undantag från tillståndskrav

Medlemsstaterna får undanta 
verksamhetsutövare från kravet i artikel 
20.1 om verksamheten består i
a) bortskaffande av eget icke-farligt avfall 
på den plats där detta uppkommer, eller
b) återvinning av avfall.
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Or. fr

Motivering

Det får inte finnas något undantag från tillståndskrav för att behandla avfall. Att bevilja 
sådana undantag är ett steg tillbaka i förhållande till nuvarande bestämmelser och utgör ett 
betydande hot mot miljön och folkhälsan. 

Ändringsförslag 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 21

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna får undanta 
verksamhetsutövare från kravet i 
artikel 20.1 om verksamheten består i

Medlemsstaterna får undanta 
verksamhetsutövare från kravet i 
artikel 20.1 om verksamheten består i 
bortskaffande av eget icke-farligt avfall på 
den plats där detta uppkommer.

a) bortskaffande av eget icke-farligt avfall 
på den plats där detta uppkommer, eller
b) återvinning av avfall.

Or. en

(Här återinförs delvis ändring 161 från första behandlingen.)

Motivering

Det går inte för sig att medlemsstaterna ges svepande befogenheter att undanta vilken som 
helst återvinning av avfall från tillståndskraven, till och med återvinning av farligt avfall.
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Ändringsförslag 202
Péter Olajos

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar bevilja 
undantag i enlighet med artikel 21 ska för 
varje typ av verksamhet fastställa allmänna 
regler av vilka det framgår vilka typer och 
mängder av avfall som omfattas av 
undantaget och vilken behandlingsmetod 
som ska användas.

1. En medlemsstat som önskar bevilja
undantag i enlighet med artikel 21 ska för 
varje typ av verksamhet fastställa allmänna 
regler av vilka det framgår vilka typer och 
mängder av avfall som omfattas av 
undantaget och vilken behandlingsmetod 
som ska användas. Villkoren för undantag 
måste kontrolleras av en behörig 
organisation.

Or. hu

Ändringsförslag 203
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 22

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Villkor för undantag

1. En medlemsstat som önskar bevilja 
undantag i enlighet med artikel 21 ska för 
varje typ av verksamhet fastställa 
allmänna regler av vilka det framgår vilka 
typer och mängder av avfall som omfattas 
av undantaget och vilken 
behandlingsmetod som ska användas.
Reglerna ska utformas för att säkerställa 
att avfallet behandlas i enlighet med 
artikel 10. Vid bortskaffande enligt artikel 
21 a bör dessa regler beakta bästa 
tillgängliga teknik.
2. Utöver de allmänna regler som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa 
särskilda villkor för beviljande av 
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undantag för farligt avfall, vilka bland 
annat ska omfatta typ av verksamhet och 
eventuella andra nödvändiga krav som 
ska uppfyllas vid olika former av 
återvinning och vid behov gränsvärden 
för innehållet av farliga ämnen i avfallet 
och utsläppsgränsvärden.
3. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om de allmänna regler som 
de fastställt enligt punkterna 1 och 2.

Or. fr

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 21.

Ändringsförslag 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Inga undantag ska beviljas för 
behandling av farligt avfall.

Or. en

(Här återinförs delvis ändring 161 från första behandlingen i ändrad form.)

Motivering

Behandling av farligt avfall bör alltid förutsätta tillstånd.
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Ändringsförslag 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Utöver de allmänna regler som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa 
särskilda villkor för beviljande av 
undantag för farligt avfall, vilka bland 
annat ska omfatta typ av verksamhet och 
eventuella andra nödvändiga krav som 
ska uppfyllas vid olika former av 
återvinning och vid behov gränsvärden 
för innehållet av farliga ämnen i avfallet 
och utsläppsgränsvärden.

utgår

Or. en

(Här återinförs ändring 188 från första behandlingen.)

Motivering

Behandling av farligt avfall bör alltid förutsätta tillstånd.

Ändringsförslag 206
Anne Laperrouze

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Utöver de allmänna regler som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa 
särskilda villkor för beviljande av 
undantag för farligt avfall, vilka bland 
annat ska omfatta typ av verksamhet och 
eventuella andra nödvändiga krav som 
ska uppfyllas vid olika former av 
återvinning och vid behov gränsvärden 
för innehållet av farliga ämnen i avfallet 
och utsläppsgränsvärden.

utgår
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Or. en

Motivering

Ändring 188 från första behandlingen: dessa undantag är inte på sin plats och bör därför 
utgå. 

Ändringsförslag 207
Françoise Grossetête

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Utöver de allmänna regler som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa 
särskilda villkor för beviljande av 
undantag för farligt avfall, vilka bland 
annat ska omfatta typ av verksamhet och 
eventuella andra nödvändiga krav som 
ska uppfyllas vid olika former av 
återvinning och vid behov gränsvärden 
för innehållet av farliga ämnen i avfallet 
och utsläppsgränsvärden.

utgår

Or. en

Motivering

Det måste finnas tillstånd för alla anläggningar där farligt avfall behandlas. Inga undantag 
bör tillåtas. I och med att ändring 188 återinförs tas undantaget för behandling av farligt 
avfall bort.

Ändringsförslag 208
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

c) Verksamhetsutövare som omfattas av c) Verksamhetsutövare.
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undantag från tillståndskraven enligt 
artikel 21.

Or. fr

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 22.

Ändringsförslag 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 23 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Befintliga uppgifter som innehas av den 
behöriga myndigheten skall om möjligt 
användas för framtagning av den 
information som behövs för denna 
registrering, i syfte att minimera 
byråkratin.

Or. en

Motivering

Ett ändringsförslag som klarar sig utan motivering, som antogs såsom ändring 63 vid första 
behandlingen och som syftar till att få bort onödigt arbete i inom förvaltningen.

Ändringsförslag 210
Avril Doyle

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 24

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Minimikrav Tillståndskrav
1. Tekniska minimikrav för sådan Alla anläggningar för behandling av 
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behandling av avfall som kräver tillstånd 
enligt artikel 20 får antas, om det är 
klarlagt att sådana minimikrav skulle 
innebära en fördel med avseende på 
skyddet av människors hälsa och miljön.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 36.2.

farligt avfall skall ha tillstånd utfärdat 
enligt de föreskrifter som fastställts i 
direktiv 96/61/EG.

2. Dessa minimikrav får endast omfatta 
den behandling av avfall som inte 
omfattas av direktiv 96/61/EG eller som 
lämpligen inte ska omfattas av det 
direktivet.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/61/EG ska en ansökan om ett 
sådant tillstånd till de berörda 
myndigheterna innefatta en beskrivning 
av de åtgärder som man avser vidta för att 
se till att anläggningen planeras, utrustas 
och drivs med hänsyn tagen till de 
avfallskategorier som ska behandlas och 
de risker som förknippas med dessa.

3. Dessa minimikrav ska Tillståndet som beviljats av de behöriga 
myndigheterna ska innehålla 
upplysningar om

a) vara inriktade på de viktigaste 
formerna av miljöpåverkan till följd av 
behandlingen av avfall,

– vilka mängder och kategorier av farligt 
avfall som behandlas,

b) säkerställa att avfallet behandlas i 
enlighet med artikel 10,

– de tekniska egenskaper hos 
avfallsbehandlingen som skall tillförsäkra
bästa möjliga skydd för miljön och 
garantera en hög nivå av säkerhet,

c) beakta bästa tillgängliga teknik, och Om verksamhetsutövaren vid en 
anläggning där icke-farligt avfall 
behandlas planerar en omläggning av 
driften så att också farligt avfall kommer 
att behandlas där, bör detta anses som en 
väsentlig ändring i den bemärkelse som 
avses i artikel 2.10 b i direktiv 96/61/EG, 
och artikel 12.2 i det direktivet ska 
därmed tillämpas.

d) i förekommande fall omfatta frågor 
som rör behandlingens kvalitet och 
processkrav.
4. Minimikrav för verksamhet som kräver 
registrering enligt artikel 23 a och b ska 
antas, om det är klarlagt att sådana 
minimikrav skulle innebära en fördel med 
avseende på skyddet av människor hälsa 
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och miljön eller när det gäller att undvika 
en störning av den inre marknaden, 
inklusive för insamlares, transportörers, 
handlares och mäklares tekniska 
kvalifikationer.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 36.2.

Or. en

(Ingivet som ändringsförslag vid första behandlingen.)

Motivering

All behandling av farligt avfall bör förutsätta tillstånd, såsom det föreskrivs i IPPC-direktivet. 
Inga undantag bör tillåtas. Samma regler bör gälla för var och en som arbetar med farligt 
avfall. Den ändring som föreslagits påminner avsevärt om befintliga föreskrifter i 
avfallsförbränningsdirektivet, som antogs i december 2000. 

Ändringsförslag 211
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Minimikrav som fastställs i enlighet 
med denna artikel utgör inte 
gemenskapslagstiftning i den mening som 
avses i artikel 12.1 c första strecksatsen i 
förordning (EG) nr 1013/2006.

Or. de

Motivering

Denna artikel har tagits upp på nytt i den gemensamma ståndpunkten, men väcker 
betänkligheter med avseende på gränsöverskridande transport av avfall. Vid transport av 
avfall för återvinning kan invändningar resas i enlighet med förordningen om transport av 
avfall om normerna vid den anläggning som avfallet ska transporteras till är mindre strikta 
än normerna i avsändarlandet. Detta är dock inte längre möjligt om vi har 
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gemenskapsomfattande normer. Det är dock inte motiverat att utesluta denna möjlighet till 
invändning om miniminormerna fastställs i ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 25 – punkt 3 – led e och ea (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

e) Allmän policy för avfallshantering, 
inbegripet planerad teknik och planerade 
metoder för avfallshantering eller policy 
för annat avfall som medför särskilda 
problem vid hanteringen.

e) Allmän policy för avfallshantering, 
inbegripet planerad teknik och planerade 
metoder för avfallshantering eller policy 
för annat avfall som medför särskilda 
problem vid hanteringen. Vid behov ska 
policyn rekommendera eller utesluta en 
viss återvinning eller ett visst 
bortskaffande, beroende på förhållandena 
i planeringsområdet och för att målen i 
artiklarna 1 och 10 och i all övrig 
gemenskapslagstiftning på miljöområdet 
ska uppfyllas.
ea) Vid behov begränsning eller förbud av 
export eller import av avfall till eller från 
planeringsområdet.

Or. fr

Motivering

För att målen om hälso- och miljöskydd ska följas bör planerna ta hänsyn till situationen i 
området som planen omfattar. Avfallshanteringen bör inte leda till återkommande situationer 
som skadar eller som riskerar att skada hälsan och luft-, vatten- och markkvaliteten.

Ändringsförslag 213
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 26 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa utgår
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lämpliga specifika kvalitativa eller 
kvantitativa riktmärken för antagna 
avfallsförebyggande åtgärder för att 
övervaka och bedöma hur åtgärderna 
utvecklas och får för samma syfte 
fastställa andra specifika kvalitativa eller 
kvantitativa mål och indikatorer än dem 
som avses i punkt 4.

Or. de

Motivering

På grundval av parlamentets ändringsförslag vid första behandlingen (ändringsförslag 70) 
föreslås här att punkterna 3 och 4 ska utgå.

Ändringsförslag 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 26 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga 
specifika kvalitativa eller kvantitativa 
riktmärken för antagna 
avfallsförebyggande åtgärder för att 
övervaka och bedöma hur åtgärderna 
utvecklas och får för samma syfte fastställa 
andra specifika kvalitativa eller 
kvantitativa mål och indikatorer än dem
som avses i punkt 4.

3. Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga 
specifika kvalitativa eller kvantitativa 
riktmärken för antagna 
avfallsförebyggande åtgärder för att 
övervaka och bedöma hur åtgärderna 
utvecklas och får för samma syfte fastställa 
andra specifika kvalitativa eller 
kvantitativa mål och indikatorer som går 
längre än de som avses i artikel 7a.

Or. en

(Ett nytt ändringsförslag utgående från artikel 62.2 c i arbetsordningen och i 
överensstämmelse med ändringarna 38/108/157/140/141 vid första behandlingen)

Motivering

Det här behövs av omtanke om konsekvensen med ändringsförslag 18 från föredraganden 
eller med ett kraftigare formulerat ändringsförslag om förebyggandemålen, ingivet av dem 
som står bakom detta ändringsförslag. Om förebyggandemålen fastställts på gemenskapsnivå 
kan medlemsstaterna endast fastställa mål som går längre än dem.
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Ändringsförslag 215
Richard Seeber

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 26 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Indikatorer för avfallsförebyggande 
åtgärder får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 36.3.

utgår

Or. de

Motivering

På grundval av parlamentets ändringsförslag vid första behandlingen (ändringsförslag 70) 
föreslås här att punkterna 3 och 4 ska utgå.

Ändringsförslag 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 26 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4. Indikatorer för avfallsförebyggande 
åtgärder får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 36.3.

utgår

Or. en

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

Motivering

Detta är nödvändigt för överensstämmelse med ändringsförslag 18 från föredraganden eller 
för att vårt eget ändringsförslag ska få en kraftfullare utformning när det gäller målen om 
förebyggande. Om kommissionen ska föreslå indikatorer 2009 som ska antas genom 
medbeslutande behövs inget kommittéförfarande för detta.
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Ändringsförslag 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 28

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att relevanta 
berörda parter och myndigheter samt 
allmänheten bereds tillfälle att delta i 
utarbetandet av planerna för hantering av 
avfall och i programmen för förebyggande 
av avfall och att de får tillgång till dem när 
de har utarbetats i enlighet med 
direktiv 2003/35/EG eller i förekommande 
fall Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/42/EG av den 27 juni 2001 om 
bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan. De ska lägga ut planerna 
och programmen på en offentlig webbplats.

Medlemsstaterna ska se till att relevanta 
berörda parter och myndigheter samt 
allmänheten bereds tillfälle att delta i 
utarbetandet av planerna för hantering av 
avfall och i programmen för förebyggande 
av avfall och att de får tillgång till dem när 
de har utarbetats i enlighet med direktiv 
2003/35/EG eller i förekommande fall 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/42/EG av den 27 juni 2001 om 
bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan. De ska lägga ut planerna 
och programmen på en offentlig webbplats.
Medlemsstaterna ska se till att beslut som 
fattats av offentliga myndigheter eller 
aktörer som agerar för deras räkning 
inom avfallshanteringsområdet ska göra 
det möjligt för allmänheten att medverka, 
få information och få tillgång till rättslig 
prövning i enlighet med 
direktiv 2003/35/EG*, när dessa beslut 
gäller rekommendation om återvinning 
eller bortskaffande av avfall och placering 
av utrustning härför.

Or. fr

Motivering

Inom avfallshanteringsområdet bör allmänheten kunna medverka, få information och få 
tillgång till rättslig prövning i enlighet med direktiv 2003/35/EG.  Förutom att man måste 
garantera delaktighet och information, vilket det civila samhället, allmänheten och berörda 
ekonomiska aktörer kräver, är detta mycket viktigt för att få allmänheten att i största möjliga 
mån sluta upp bakom de metoder som valts, vilket är en förutsättning för att de ska bli 
framgångsrika.

                                               
* EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
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Ändringsförslag 218
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 29a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 29a
Senast ... ska kommissionen utarbeta en 
rapport för att behandla åtgärder som kan 
bidra till att de mål som anges i 
artiklarna 1 och 11 uppfylls effektivare.
Rapporten ska läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet inom sex 
månader efter det att den slutförts och den 
ska, om så är lämpligt, åtföljas av förslag.
Rapporten ska särskilt ta upp huruvida 
bilaga II bör ändras för att
(a) utelämna fall då förtecknade 
förfaranden eller en efterföljande kedja 
av förtecknade förfaranden inte leder till 
att en tillräckligt hög andel av avfallet 
med avseende på kvantiteter och värde 
kommer till nytta för att det ska vara i 
överensstämmelse med de mål som anges 
i artikel 1,
(b) identifiera fall då förtecknade 
förfaranden eller en påföljande kedja av 
förtecknade förfaranden inte leder till att 
en tillräckligt hög andel av avfallet med 
avseende på kvantiteter och värde 
används i jämförelse med den som 
bortskaffas som ett led i ett 
återvinningsförfarande eller en kedja 
återvinningsförfaranden bör fastställas i 
syfte att garantera att de mål som anges i 
artikel 1 uppfylls.

Or. en

(Återvinningsförfaranden består mycket ofta av en påföljande kedja av enskilda 
återvinningsåtgärder, som vart och ett optimerar produktionen. I många fall kan den första 

återvinningsåtgärden syfta till att återvinna det mest värdefulla ämnet, vilket kvantitativt kan 
vara en liten del. En påföljande återvinningsåtgärd kan vara specialiserad på att återvinna 
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ett annat ämne osv).

Motivering

Om man bara utvärderar en åtgärd och ser om det är berättigat att ta med den i 
förteckningen till bilaga II kan detta leda till icke-optimala resultat. För att få den rätta 
bilden måste hela kedjan av sammanlänkade återvinningsåtgärder utvärderas och inte bara 
en åtgärd.

Ändringsförslag 219
Anne Ferreira

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 31 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får ta hänsyn till 
registreringar som erhållits enligt 
gemenskapens miljöstyrnings- och 
miljörevisionsordning (Emas), särskilt 
med avseende på inspektionernas 
frekvens och intensitet.

utgår

Or. fr

Motivering

Kontrollerna, inspektionerna och de administrativa bördorna i samband härmed står i 
proportion till miljö- och folkhälsoskyddet. Att en inrättning erhåller en EMAS-registrering 
innebär inte att man bör minska ner på vaksamhet och kontroller. 

Detta är en farlig bestämmelse, och den bör alltså utgå.

Ändringsförslag 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. För farligt avfall gäller att registren ska 
sparas i minst tre år, utom när det gäller 

2. För farligt avfall gäller att registren ska 
sparas i minst fem år.
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verksamhetsutövare som transporterar 
farligt avfall, vilka ska spara registren i 
minst tolv månader.
Dokumentation som visar att avfallet har 
hanterats ska uppvisas på begäran av de 
behöriga myndigheterna eller en tidigare 
innehavare.

Dokumentation som visar att avfallet har 
hanterats ska uppvisas på begäran av de 
behöriga myndigheterna eller en tidigare 
innehavare.

Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella behöriga myndigheterna för 
register över alla inrättningar och företag 
som avses i kapitel IV, och får kräva att 
inrättningarna och företagen 
tillhandahåller rapporter.

Or. en

(Återinförande av ändringsförslag 74 i första behandlingen)

Motivering

Behandling av farligt avfall samt transporter av farligt avfall är allvarliga frågor. Registren 
för båda bör sparas i fem år för att möjliggöra tillräcklig spårbarhet. Alla inrättningar eller 
företag som har med avfall att göra bör registreras.

Ändringsförslag 221
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 34 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Senast två år efter direktivets 
ikraftträdande ska Europaparlamentet 
och rådet på grundval av en rapport från 
kommissionen, som åtföljs av ett förslag, 
granska formeln för 
förbränningsanläggningar enligt fotnoten 
till R1 i bilaga II.
Kommissionens rapport ska utarbetas på 
grundval av medlemsstaternas 
anmälningar av 
förbränningsanläggningar på deras 
territorium som har förklarats vara 



AM\712783SV.doc 81/107 PE402.912v01-00

SV

återvinningsanläggningar med stöd av 
formeln i fotnoten till R1 i bilaga II. 
Kommissionen ska i sin rapport granska 
huruvida formeln har haft förväntad 
effekt och huruvida den har skapat ett 
avgörande incitament för anläggning och 
drift av ytterligare 
förbränningsanläggningar med hög 
energieffektivitet.
För att den behöriga myndigheten ska 
kunna förklara anläggningen vara en 
anläggning för återvinning eller 
bortskaffande på grundval av formeln i 
fotnoten till R1 i bilaga II ska 
verksamhetsutövaren vid anläggningen 
särskilt ange hur mycket inköpt energi 
som behövs för behandlingen av avfallet 
samt formen och mängden av den energi 
som avges (elektrisk och termisk).

Or. de

Motivering

På grundval av avsikten med ändringsförslag 83, som antogs vid första behandlingen och 
som avsåg strykning av energieffektivitetsformeln, syftar denna kompromiss framför allt till 
att skapa öppenhet kring klassificeringen av förbränningsanläggningar som 
återvinningsanläggningar och till en översyn av formeln i syfte att utreda huruvida den 
önskade effekten också har nåtts.

Ändringsförslag 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 34a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 34a
Samrådsforum om avfallshantering

1. Kommissionen ska inrätta ett 
samrådsforum om avfallshantering.
2. Samrådsforumet ska stödja en effektiv 
tillämpning av detta direktiv och övrig 
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gemenskapslagstiftning om avfall. I detta 
syfte ska det tjäna som ett forum för 
informationsutbyte om bästa 
avfallshanteringsmetoder, bidra till 
framtagandet av genomföranderiktlinjer 
och ge råd om den ytterligare 
utvecklingen av EU:s avfallslagstiftning.
3. Samrådsforumet ska ledas av 
kommissionen och på ett välavvägt sätt 
utgöras av företrädare för 
medlemsstaterna och alla intressenter 
som har att göra med 
avfallshanteringsfrågor, t.ex. industrin, 
inbegripet små och medelstora företag, 
hantverksföretag, fackföreningar, 
återförsäljare, detaljhandlare, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer.

Or. en

(Återinförande av ändringsförslag 80 från första behandlingen i ändrad form).

Motivering

Kommissionen har inrättat samrådsforum för luft- och vattenlagstiftningen. Dessa bidrar till 
att problemen behandlas i ett tidigt skede och förbättrar därmed genomförandet. Ett liknande 
samrådsforum bör inrättas för avfallslagstiftningen. Det är inte bra att enbart samråda med 
medlemsstaterna å ena sidan och bilateralt med andra aktörer å andra sidan.

Ändringsförslag 223
Duarte Freitas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 34a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 34a

Samrådsforum om avfall
1. Kommissionen ska inrätta ett 
samrådsforum om avfallshantering.
2. Syftet med samrådsforumet är att stödja 
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ett effektivt genomförande av detta 
direktiv och övrig EU-lagstiftning om 
avfall genom verksamheter som omfattar

 informationsutbyte om bästa 
avfallshanteringsmetoder,

 framtagande av genomföranderiktlinjer, 
samt

 rådgivning för ytterligare utveckling av 
EU:s avfallslagstiftning.
3. Samrådsforumet ska ledas av 
kommissionen och på ett välavvägt sätt 
utgöras av företrädare för 
medlemsstaterna och alla intressenter 
som har att göra med 
avfallshanteringsfrågor, t.ex. industrin, 
fackföreningar, detaljhandlare, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer.

Or. en

(Baserat på ändringsförslag 80 i första behandlingen)

Motivering

Kommissionen inrättade inte ett gemensamt forum för medlemsstater och aktörer för att 
stödja genomförandet och utvecklingen av EU:s avfallslagstiftning, som man gjorde för luft-
och vattenskyddet. Samtidigt är antalet överträdelseförfaranden betydligt högre inom 
avfallssektorn.(Baserat på ändringsförslag 80 i första behandlingen).

Ändringsförslag 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 34a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 34a
Samrådsforum om avfall
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1. Kommissionen ska inrätta ett 
samrådsforum om avfallshantering för 
medlemsstater och berörda parter.
2. Syftet med samrådsforumet är att stödja 
ett effektivt genomförande av detta 
direktiv och övrig EU-lagstiftning om 
avfall genom verksamheter som omfattar

 informationsutbyte om bästa 
avfallshanteringsmetoder,

 framtagande av genomföranderiktlinjer, 
samt

 rådgivning för ytterligare utveckling av 
EU:s avfallslagstiftning.

Or. en

(Baserat på ändringsförslag 80 i första behandlingen)

Motivering

Kommissionen inrättade inte ett gemensamt forum för medlemsstater och aktörer för att 
stödja genomförandet och utvecklingen av EU:s avfallslagstiftning, som man gjorde för luft-
och vattenskyddet. Samtidigt är antalet överträdelseförfaranden betydligt högre inom 
avfallssektorn och därför är ett brett samråd med berörda parter värdefullt.

Ändringsförslag 225
Karl-Heinz Florenz

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 35 – punkt -1 (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

-1. Med hänsyn till definitionen av avfall i 
artikel 3.1 ska kommissionen, i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2, vidta åtgärder för 
vissa konsumentvaror (t.ex. elektronisk 
utrustning och uttjänta fordon) där det 
anges vilka funktions-, miljö- och 
kvalitetskriterier som ska uppfyllas för att 
fastställa om innehavaren ska anses ha 
för avsikt att göra sig av med ämnet eller 
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föremålet.

Or. en

(Andan i Europaparlamentets ändringsförslag 103 i första behandlingen).

Motivering

Många avfallsprodukter, särskilt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter, exporteras illegalt som ”produkter” från EU till tredje länder där det 
behandlas utan hänsyn till hälsan eller miljön. Sådan illegal export måste stoppas med 
särskilda lagstiftningsåtgärder. En expertgrupp från medlemsstaterna har antagit riktlinjer 
med särskilda kriterier för begagnad elektronisk utrustning för att kunna avgöra om det ska 
betraktas som en produkt.

Ändringsförslag 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 35

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 
tolkningen av definitionerna av återvinning 
och bortskaffande i artikel 3.14 och 3.18.

1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 
tolkningen av definitionerna av återvinning 
och bortskaffande.

Vid behov ska tillämpningen av formeln
för förbränningsanläggningar enligt 
bilaga II R1 specificeras. Lokala 
klimatförhållanden får beaktas, t.ex. hård 
kyla och uppvärmningsbehov, i den mån de 
påverkar den energimängd som tekniskt 
kan utnyttjas eller produceras i form av 
elektricitet, uppvärmning, kylning eller 
processånga. Lokala förhållanden i de 
yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 299.2 fjärde stycket i fördraget och i 
de territorier som anges i artikel 25 i 
1985 års anslutningsakt får också beaktas.
Denna åtgärd, som avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 36.2.

1a. I enlighet med artikel 20.4 ska 
tillämpningen av en formel för minimikrav 
på energieffektivitet för 
förbränningsanläggningar specificeras.
Lokala klimatförhållanden får beaktas, t.ex. 
hård kyla och uppvärmningsbehov, i den 
mån de påverkar den energimängd som 
tekniskt kan utnyttjas eller produceras i 
form av elektricitet, uppvärmning, kylning 
eller processånga. Lokala förhållanden i de 
yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 299.2 fjärde stycket i fördraget och i 
de territorier som anges i artikel 25 i 1985 
års anslutningsakt får också beaktas. Denna 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.
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2. Bilagorna kan komma att ändras mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

2. Bilagorna kan komma att ändras mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, i 
den mån de avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, får antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

Or. en

(Ny text i rådets gemensamma ståndpunkt)

Motivering

I enlighet med artikel 20.4 ska det vara ett villkor för tillstånd som omfattar förbränning eller 
samförbränning med energiåtervinning att energiåtervinningen sker med hög 
energieffektivitet. I detta syfte bör en energieffektivitetsformel utfärdas som teknisk riktlinje 
som ska tillämpas på samtliga förbränningsanläggningar, oavsett om de klassificeras som 
återvinningsanläggningar eller anläggningar för bortskaffande.

Ändringsförslag 227
Riitta Myller

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 35

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 
tolkningen av definitionerna av återvinning 
och bortskaffande i artikel 3.14 och 3.18.

1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 
tolkningen av definitionerna av återvinning 
och bortskaffande.

Vid behov ska tillämpningen av formeln 
för förbränningsanläggningar enligt 
bilaga II R1 specificeras. Lokala 
klimatförhållanden får beaktas, t.ex. hård 
kyla och uppvärmningsbehov, i den mån de 
påverkar den energimängd som tekniskt 
kan utnyttjas eller produceras i form av 
elektricitet, uppvärmning, kylning eller 
processånga. Lokala förhållanden i de 
yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 299.2 fjärde stycket i fördraget och i 
de territorier som anges i artikel 25 i 

1a. I enlighet med artikel 20.4 ska 
tillämpningen av en formel för minimikrav 
på energieffektivitet för 
förbränningsanläggningar specificeras.
Lokala klimatförhållanden får beaktas, t.ex. 
hård kyla och uppvärmningsbehov, i den 
mån de påverkar den energimängd som 
tekniskt kan utnyttjas eller produceras i 
form av elektricitet, uppvärmning, kylning 
eller processånga. Lokala förhållanden i de 
yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 299.2 fjärde stycket i fördraget och i 
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1985 års anslutningsakt får också beaktas.
Denna åtgärd, som avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 36.2.

de territorier som anges i artikel 25 i 1985 
års anslutningsakt får också beaktas. Denna 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

2. Bilagorna kan komma att ändras mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

2. Bilagorna kan komma att ändras mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, i 
den mån de avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, får antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

Or. en

(Ny text i rådets gemensamma ståndpunkt)

Motivering

I enlighet med artikel 20.4 ska det vara ett villkor för tillstånd som omfattar förbränning eller 
samförbränning med energiåtervinning att energiåtervinningen sker med hög
energieffektivitet. I detta syfte bör en energieffektivitetsformel utfärdas som teknisk riktlinje 
som ska tillämpas på samtliga förbränningsanläggningar, oavsett om de klassificeras som 
återvinningsanläggningar eller anläggningar för bortskaffande. Detta skulle skapa lika 
villkor för förbränningsanläggningar i hela Europa.

Ändringsförslag 228
María Sornosa Martínez

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 35

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 
tolkningen av definitionerna av återvinning 
och bortskaffande i artikel 3.14 och 3.18.

1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för 
tolkningen av definitionerna av återvinning 
och bortskaffande.

Vid behov ska tillämpningen av formeln 
för förbränningsanläggningar enligt 
bilaga II R1 specificeras. Lokala 
klimatförhållanden får beaktas, t.ex. hård 
kyla och uppvärmningsbehov, i den mån de 
påverkar den energimängd som tekniskt 

1a. I enlighet med artikel 20.4 ska 
tillämpningen av en formel för minimikrav 
på energieffektivitet för
förbränningsanläggningar specificeras.
Lokala klimatförhållanden får beaktas, t.ex. 
hård kyla och uppvärmningsbehov, i den 
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kan utnyttjas eller produceras i form av 
elektricitet, uppvärmning, kylning eller 
processånga. Lokala förhållanden i de 
yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 299.2 fjärde stycket i fördraget och i 
de territorier som anges i artikel 25 i 
1985 års anslutningsakt får också beaktas.
Denna åtgärd, som avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 36.2.

mån de påverkar den energimängd som 
tekniskt kan utnyttjas eller produceras i 
form av elektricitet, uppvärmning, kylning 
eller processånga. Lokala förhållanden i de 
yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 299.2 fjärde stycket i fördraget och i 
de territorier som anges i artikel 25 i 1985 
års anslutningsakt får också beaktas. Denna 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

2. Bilagorna kan komma att ändras mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

2. Bilagorna kan komma att ändras mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, i 
den mån de avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, får antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 36.2.

Or. en

(Ny text i rådets gemensamma ståndpunkt)

Motivering

I enlighet med artikel 20.4 ska det vara ett villkor för tillstånd som omfattar förbränning eller 
samförbränning med energiåtervinning att energiåtervinningen sker med hög 
energieffektivitet. I detta syfte bör en energieffektivitetsformel utfärdas som teknisk riktlinje 
som ska tillämpas på samtliga förbränningsanläggningar, oavsett om de klassificeras som 
återvinningsanläggningar eller anläggningar för bortskaffande. Detta skulle skapa lika 
villkor för förbränningsanläggningar i hela Europa och en harmoniserad miljöskyddsnivå 
och främja energieffektivitet, vilket kommissionen säger sig ha som mål.

Klassificeringarna i bilaga II är mycket väsentliga delar av direktivet. Endast icke-väsentliga 
delar bör ändras genom kommittéförfarande.
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Ändringsförslag 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Vid behov ska tillämpningen av formeln 
för förbränningsanläggningar enligt 
bilaga II R1 specificeras. Lokala 
klimatförhållanden får beaktas, t.ex. hård 
kyla och uppvärmningsbehov, i den mån 
de påverkar den energimängd som 
tekniskt kan utnyttjas eller produceras i 
form av elektricitet, uppvärmning, kylning 
eller processånga. Lokala förhållanden i 
de yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 299.2 fjärde stycket i fördraget och 
i de territorier som anges i artikel 25 i 
1985 års anslutningsakt får också 
beaktas. Denna åtgärd, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 36.2.

Denna åtgärd, som avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 36.2.

Or. en

(Nytt ändringsförslag om ny text i rådets gemensamma ståndpunkt för att säkerställa 
överensstämmelse med ändringsförslag 83 i första behandlingen).

Motivering

Den gemensamma ståndpunkten skulle innebära att verksamheten vid vissa 
förbränningsanläggningar för kommunalt avfall kom att omklassificeras som 
återvinningsförfaranden, även när de inte uppfyller kraven på bästa tillgängliga teknik. En 
sådan omklassificering skulle locka till ökade investeringar i förbränningsanläggningar och 
på det sättet direkt motverka nödvändiga investeringar i återanvändning och 
materialåtervinning - i samband med vilka man ju sparar mer energi och naturtillgångar än 
vad som ”återvinns” vid förbränningen. All sådan omklassificering bör därför utgå från den 
gemensamma ståndpunkten. Sådan hänsyn till effektivitet borde man titta närmare på vid 
översynen av IPPC-direktivet och direktivet om förbränning av avfall.
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Ändringsförslag 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga -I (ny)

Parlamentets ändringar

BILAGA -I

Beslutsträd för beslut om avfall eller biprodukt

Producerades materialet 
avsiktligt? (Ändrades 
produktionsprocessen för att 
materialet skulle produceras?)

Materialet är en
restprodukt – kriterierna 
nedan skall tillämpas

Kommer materialet 
med säkerhet att 
användas?

Är materialet färdigt att användas 
utan ytterligare bearbetning 
(förutom den normala 
bearbetning som ingår i 
produktionsprocessen)?

Materialet är ett avfall

Materialet är ett 
avfall

Är produktionen av materialet 
en integrerad del av 
produktionsprocessen?

Då är materialet en 
biprodukt som
inte är ett avfall

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 Nej

 Nej

Nej

 Nej

Är den planerade 
användningen av 
materialet laglig?

Då är mat erialet 
en produkt , inte 
en restprodukt

Materialet är ett 
avfall

Materialet är ett 
avfall

 Nej



AM\712783SV.doc 91/107 PE402.912v01-00

SV

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 62.1 d i arbetsordningen kan kommissionens meddelande 
(KOM(2007)0059 av den 21 februari 2007) ses som nya fakta som tillkommit sedan första 
behandlingen (13 februari 2007). Beslutsträdet i bilaga II i meddelandet är ett mycket bra sätt 
att bedöma om ett material är en biprodukt eller avfall och bör därför infogas i ramdirektivet 
om avfall

Ändringsförslag 231
Evangelia Tzampazi

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga I – punkt D 7

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

D 7 Utsläpp till hav eller oceaner, 
inklusive deponering under havsbotten.

utgår

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ändringsförslag i första behandlingen. Utsläpp eller dumpning till hav 
bör förbjudas eftersom det är osäkert i det långa loppet. 

Ändringsförslag 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga I – punkt D 13 – fotnot 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

** Om det inte finns någon annan lämplig 
D-kod, kan detta omfatta preliminära 
förfaranden före återvinning, inklusive 
förbehandling, t.ex. sortering, krossning, 
komprimering, sintring, torkning, 
fragmentering, konditionering eller 
separering för överlämnande till någon av 

** Om det inte finns någon annan lämplig 
D kod, kan detta omfatta förberedelser före 
återvinning, t.ex. sortering, krossning, 
komprimering, sintring, torkning, 
fragmentering, konditionering eller 
separering för överlämnande till någon av 
verksamheterna D 1–D 12 Detta gäller 
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verksamheterna D 1–D 12. också om användningen av ett av 
förfarandena i R1–R11 i bilaga II efter 
förberedelserna är en möjlighet men inte 
någonting från början säkert.

Or. en

Motivering

Denna nya fotnot som rådet lagt till bör klargöras för att det ska framgå att förberedelser 
som inte säkert kommer att leda till återvinning kommer att betraktas som bortskaffande.

Ändringsförslag 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga I – punkt D 13 – fotnot 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

** Om det inte finns någon annan lämplig 
D-kod, kan detta omfatta preliminära
förfaranden före återvinning, inklusive 
förbehandling, t.ex. sortering, krossning, 
komprimering, sintring, torkning, 
fragmentering, konditionering eller 
separering för överlämnande till någon av 
verksamheterna D 1–D 12.

** Om det inte finns någon annan lämplig 
D-kod, kan detta omfatta upparbetning 
före bortskaffande, inklusive 
förbehandling, t.ex. sortering, krossning, 
komprimering, sintring, torkning, 
fragmentering, konditionering eller 
separering för överlämnande till någon av 
verksamheterna D 1–D 12. Detta gäller 
också då det efter en upparbetning är 
möjligt att tillämpa ett förfarande enligt 
punkterna R 1 till R 11 i bilaga II men 
detta inte står klart från början.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga I – punkt D 15a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

D 15a Upparbetning som inte beskrivs på 
annat ställe i denna bilaga och som 
resulterar i slutliga föreningar eller 
blandningar som bortskaffas växelvis med 
hjälp av något av de förfaranden som 
anges i punkterna D 1 till D 15 eller i 
bilaga II.

Or. de

Motivering

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

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Ändringsförslag 235
Riitta Myller

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 1 Användning främst som bränsle eller utgår
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annan energikälla.*
__________
* Detta omfattar 
förbränningsanläggningar avsedda för 
kommunalt fast avfall vilkas 
energieffektivitet uppgår till minst
0,60 för anläggningar som tagits i drift 
och tilldelats tillstånd enligt gällande 
gemenskapslagstiftning före den 
1 januari 2009,
0,65 för anläggningar som fått tillstånd 
efter den 31 december 2008,
enligt följande formel:
Energieffektivitet = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
där följande gäller:
Ep är den energi som årligen produceras i 
form av värme eller elektricitet. Den 
beräknas genom att energin i form av 
elektricitet multipliceras med 2,6 och 
värme som produceras för kommersiella 
ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
Ef är den årliga energitillförseln till 
systemet från sådana bränslen som bidrar 
till produktionen av ånga (GJ/år).
Ew är den energi som kan utvinnas från 
det behandlade avfallet under ett år 
beräknad utifrån avfallets effektiva 
värmevärde (GJ/år).
Ei är den energi som importeras under ett 
år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
0,97 är en faktor som motsvarar 
energiförlusterna på grund av bottenaska 
och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet 
med referensdokumentet om bästa 
tillgängliga teknik vid förbränning av 
avfall.

Or. en
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(Upprepar innehållet i ändringsförslag 83 som antogs vid första behandlingen den 
13 februari 2007, EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136)

Motivering

De tekniska riktlinjer som ska tas fram enligt artikel 35 är det lämpligaste stället att fastställa 
en formel för vad som motsvarar bästa tillgängliga teknik för energieffektivitet, och andra 
nödvändiga parametrar, för kommunala förbränningsanläggningar. I samband med 
översynen av dessa direktiv kan ett ingående bakgrundsarbete genomföras om vilket 
effektivitetstal som motsvarar den kombinerade användningen av kraftvärme.

Ändringsförslag 236
María Sornosa Martínez

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 1 Användning främst som bränsle eller 
annan energikälla.*

utgår

__________
* Detta omfattar 
förbränningsanläggningar avsedda för 
kommunalt fast avfall vilkas 
energieffektivitet uppgår till minst
0,60 för anläggningar som tagits i drift 
och tilldelats tillstånd enligt gällande 
gemenskapslagstiftning före den 
1 januari 2009,
0,65 för anläggningar som fått tillstånd 
efter den 31 december 2008,
enligt följande formel:
Energieffektivitet = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
där följande gäller:
Ep är den energi som årligen produceras i 
form av värme eller elektricitet. Den 
beräknas genom att energin i form av 
elektricitet multipliceras med 2,6 och 
värme som produceras för kommersiella 
ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
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Ef är den årliga energitillförseln till 
systemet från sådana bränslen som bidrar 
till produktionen av ånga (GJ/år).
Ew är den energi som kan utvinnas från 
det behandlade avfallet under ett år 
beräknad utifrån avfallets effektiva 
värmevärde (GJ/år).
Ei är den energi som importeras under ett 
år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
0,97 är en faktor som motsvarar 
energiförlusterna på grund av bottenaska 
och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet 
med referensdokumentet om bästa 
tillgängliga teknik vid förbränning av 
avfall.

Or. en

(Upprepar innehållet i ändringsförslag 83 som antogs vid första behandlingen den 
13 februari 2007, EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136)

Motivering

De tekniska riktlinjer som ska tas fram enligt artikel 35 är det lämpligaste stället att fastställa 
en formel för vad som motsvarar bästa tillgängliga teknik för energieffektivitet, och andra 
nödvändiga parametrar, för kommunala förbränningsanläggningar. I samband med 
översynen av dessa direktiv kan ett ingående bakgrundsarbete genomföras om vilket 
effektivitetstal som motsvarar den kombinerade användningen av kraftvärme.

Ändringsförslag 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 1 Användning främst som bränsle eller 
annan energikälla.*

utgår

__________
* Detta omfattar 
förbränningsanläggningar avsedda för 
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kommunalt fast avfall vilkas 
energieffektivitet uppgår till minst
0,60 för anläggningar som tagits i drift 
och tilldelats tillstånd enligt gällande 
gemenskapslagstiftning före den 
1 januari 2009,
0,65 för anläggningar som fått tillstånd 
efter den 31 december 2008,
enligt följande formel:
Energieffektivitet = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
där följande gäller:
Ep är den energi som årligen produceras i 
form av värme eller elektricitet. Den 
beräknas genom att energin i form av 
elektricitet multipliceras med 2,6 och 
värme som produceras för kommersiella 
ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
Ef är den årliga energitillförseln till 
systemet från sådana bränslen som bidrar 
till produktionen av ånga (GJ/år).
Ew är den energi som kan utvinnas från 
det behandlade avfallet under ett år 
beräknad utifrån avfallets effektiva 
värmevärde (GJ/år).
Ei är den energi som importeras under ett 
år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
0,97 är en faktor som motsvarar 
energiförlusterna på grund av bottenaska 
och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet 
med referensdokumentet om bästa 
tillgängliga teknik vid förbränning av 
avfall.

Or. en

(Återinförande av ändringsförslag 83 från första behandlingen.)

Motivering

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

Ändringsförslag 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 1 Användning främst som bränsle eller 
annan energikälla.*

R 1 Användning främst som bränsle eller 
annan energikälla.

__________
* Detta omfattar 
förbränningsanläggningar avsedda för 
kommunalt fast avfall vilkas 
energieffektivitet uppgår till minst
0,60 för anläggningar som tagits i drift 
och tilldelats tillstånd enligt gällande 
gemenskapslagstiftning före den 
1 januari 2009,
0,65 för anläggningar som fått tillstånd 
efter den 31 december 2008,
enligt följande formel:
Energieffektivitet = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
där följande gäller:
Ep är den energi som årligen produceras i 
form av värme eller elektricitet. Den 
beräknas genom att energin i form av 
elektricitet multipliceras med 2,6 och 
värme som produceras för kommersiella 
ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
Ef är den årliga energitillförseln till 
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systemet från sådana bränslen som bidrar 
till produktionen av ånga (GJ/år).
Ew är den energi som kan utvinnas från 
det behandlade avfallet under ett år 
beräknad utifrån avfallets effektiva 
värmevärde (GJ/år).
Ei är den energi som importeras under ett 
år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
0,97 är en faktor som motsvarar 
energiförlusterna på grund av bottenaska 
och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet 
med referensdokumentet om bästa 
tillgängliga teknik vid förbränning av 
avfall.

Or. en

Motivering

Återinför det antagna ändringsförslaget i första behandlingen.

Ändringsförslag 239
Karin Scheele

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 1 – fotnot 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

* Detta omfattar 
förbränningsanläggningar avsedda för 
kommunalt fast avfall vilkas 
energieffektivitet uppgår till minst

utgår

0,60 för anläggningar som tagits i drift 
och tilldelats tillstånd enligt gällande 
gemenskapslagstiftning före den 
1 januari 2009,
0,65 för anläggningar som fått tillstånd 
efter den 31 december 2008,
enligt följande formel:
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Energieffektivitet = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
där följande gäller:
Ep är den energi som årligen produceras i 
form av värme eller elektricitet. Den 
beräknas genom att energin i form av 
elektricitet multipliceras med 2,6 och 
värme som produceras för kommersiella 
ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
Ef är den årliga energitillförseln till 
systemet från sådana bränslen som bidrar 
till produktionen av ånga (GJ/år).
Ew är den energi som kan utvinnas från 
det behandlade avfallet under ett år 
beräknad utifrån avfallets effektiva 
värmevärde (GJ/år).
Ei är den energi som importeras under ett 
år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
0,97 är en faktor som motsvarar 
energiförlusterna på grund av bottenaska 
och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet 
med referensdokumentet om bästa 
tillgängliga teknik vid förbränning av 
avfall.

Or. de

Motivering

På grundval av ändringsförslag 83, som antogs vid första behandlingen, bör 
energieffektivitetsformeln strykas.

Kommissionen har redan lagt fram ett förslag till ändring av IPPC-direktivet som också 
skulle ändra respektive införliva förbränningsdirektivet. Med tanke på ett övergripande 
tillvägagångssätt bör energieffektivitet för förbränningsanläggningar behandlas i 
diskussionerna om ändring av IPPC-direktivet.
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Ändringsförslag 240
Kader Arif

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 1 – fotnot 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

* Detta omfattar 
förbränningsanläggningar avsedda för 
kommunalt fast avfall vilkas 
energieffektivitet uppgår till minst

utgår

0,60 för anläggningar som tagits i drift 
och tilldelats tillstånd enligt gällande 
gemenskapslagstiftning före den 
1 januari 2009,
0,65 för anläggningar som fått tillstånd 
efter den 31 december 2008,
enligt följande formel:
Energieffektivitet = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
där följande gäller:
Ep är den energi som årligen produceras i 
form av värme eller elektricitet. Den 
beräknas genom att energin i form av 
elektricitet multipliceras med 2,6 och 
värme som produceras för kommersiella 
ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
Ef är den årliga energitillförseln till 
systemet från sådana bränslen som bidrar 
till produktionen av ånga (GJ/år).
Ew är den energi som kan utvinnas från 
det behandlade avfallet under ett år 
beräknad utifrån avfallets effektiva 
värmevärde (GJ/år).
Ei är den energi som importeras under ett 
år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
0,97 är en faktor som motsvarar 
energiförlusterna på grund av bottenaska 
och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet 
med referensdokumentet om bästa 
tillgängliga teknik vid förbränning av 
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avfall.

Or. fr

Motivering

Återinför ändringsförslag 83 som antogs i första behandlingen.

Ändringsförslag 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 1 Användning främst som bränsle eller 
annan energikälla.*

R 1 Användning främst som bränsle eller 
annan energikälla.

__________
* Detta omfattar 
förbränningsanläggningar avsedda för 
kommunalt fast avfall vilkas 
energieffektivitet uppgår till minst
0,60 för anläggningar som tagits i drift 
och tilldelats tillstånd enligt gällande 
gemenskapslagstiftning före den 
1 januari 2009,
0,65 för anläggningar som fått tillstånd 
efter den 31 december 2008,
enligt följande formel:
Energieffektivitet = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
där följande gäller:
Ep är den energi som årligen produceras i 
form av värme eller elektricitet. Den 
beräknas genom att energin i form av 
elektricitet multipliceras med 2,6 och 
värme som produceras för kommersiella 
ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
Ef är den årliga energitillförseln till 
systemet från sådana bränslen som bidrar 
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till produktionen av ånga (GJ/år).
Ew är den energi som kan utvinnas från 
det behandlade avfallet under ett år 
beräknad utifrån avfallets effektiva 
värmevärde (GJ/år).
Ei är den energi som importeras under ett 
år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
0,97 är en faktor som motsvarar 
energiförlusterna på grund av bottenaska 
och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet 
med referensdokumentet om bästa 
tillgängliga teknik vid förbränning av 
avfall.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 83 från första behandlingen.

Med bristen på konkreta återanvändnings- och återvinningsmål i rådets gemensamma 
ståndpunkt finns det en risk att avfallet går till förbränning, särskilt när detta ses som 
återvinning. Man kan stimulera mer till energiåtervinning genom krav i tillstånden för 
förbränningsanläggningarna. 

Ändringsförslag 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 5 – fotnot 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

*** Detta omfattar jordtvätt som medför
återställande av mark och återvinning av 
oorganiska byggmaterial.

***Detta omfattar förberedelse av mark 
för återanvändning och återvinning av 
oorganiska byggmaterial.

Or. en

Motivering

Denna nya fotnot som rådet lagt till medför risk för missbruk och skenbar återvinning där 
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förorenad mark inte gjorts helt fri från föroreningar. Det behövs ett klargörande här för att se 
till att bara sådana förfaranden ska ingå under R5 där marken gjorts fri från föroreningar i 
en sådan utsträckning att den kan återanvändas utan att det behövs några särskilda 
skyddsåtgärder och att den inte har någon skadlig inverkan på miljön och människors hälsa. 

Ändringsförslag 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 5 – fotnot 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

*** Detta omfattar jordtvätt som medför 
återställande av mark och återvinning av 
oorganiska byggmaterial.

*** Detta omfattar upparbetning av mark 
för återanvändning och återvinning av 
oorganiska byggmaterial.

Or. de

Motivering

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote*** beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen ”Fall der Aufbereitung zur Wiederverwendung” gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.

Ändringsförslag 244
Eija-Riitta Korhola

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 9 a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 9a Övrig avfallsåtervinning som leder 
till att avfallet upphör att vara avfall
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Or. en

Motivering

Återinför Europaparlamentets ändringsförslag 84 i första behandlingen. 

Ändringsförslag 245
Avril Doyle

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 11

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 11 Användning av avfall som har 
uppkommit genom något av förfarandena 
R 1–R 10.

R 11 Återvinning av energi från 
deponigas.

Or. en

(Upprepar innehållet i ändringsförslag 85 som antogs vid första behandlingen den 
13 februari 2007, EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136)

Motivering

Modernt skötta deponier kan bli effektiva producenter genom omvandling av deponigas till 
energi. En optimering av denna form av energiåtervinning bör uppmuntras genom ett 
erkännande i direktivet. Medan man med modern teknik kan nå de flesta av målen med 
gashantering innebär omvandlingen av deponigas till energi ytterligare en fördel genom att 
ersätta icke förnybara fossila bränslen som skulle användas för att generera samma mängd 
energi någon annanstans.

Ändringsförslag 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 12 – fotnot 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

**** Om det inte finns någon annan 
lämplig R-kod, kan detta omfatta 
preliminära förfaranden före återvinning, 

**** Om det inte finns någon annan 
lämplig R kod, kan detta omfatta 
förberedelser före återvinning, inklusive 
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inklusive förbehandling, t.ex. 
demontering, sortering, krossning, 
komprimering, sintring, torkning, 
fragmentering, konditionering, 
omförpackning, separering, 
sammansmältning eller blandning för 
överlämnande till någon av 
verksamheterna R 1–R 11.

förbehandling, t.ex. demontering, sortering, 
krossning, komprimering, sintring, 
torkning, fragmentering, konditionering, 
omförpackning, separering, 
sammansmältning eller blandning för 
överlämnande till någon av 
verksamheterna R 1–R 11. För att uppnå 
detta måste förfarandet inte bara vara en 
möjlighet utan någonting från början 
säkert.

Or. en

Motivering

Denna nya fotnot, som rådet lagt till, bör klargöras för att man ska kunna vara säker att 
förberedande förfaranden (förtecknade i bilaga II) är avsedda för återvinning.

Ändringsförslag 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 12 – fotnot 4

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

**** Om det inte finns någon annan 
lämplig R-kod, kan detta omfatta 
preliminära förfaranden före återvinning, 
inklusive förbehandling, t.ex. demontering, 
sortering, krossning, komprimering, 
sintring, torkning, fragmentering, 
konditionering, omförpackning, 
separering, sammansmältning eller 
blandning för överlämnande till någon av 
verksamheterna R 1–R 11.

**** Om det inte finns någon annan 
lämplig R-kod, kan detta omfatta 
upparbetning före återvinning, inklusive 
förbehandling, t.ex. demontering, sortering, 
krossning, komprimering, sintring, 
torkning, fragmentering, konditionering, 
rekonditionering, separering, 
sammansmältning eller blandning för 
överlämnande till någon av 
verksamheterna R 1–R 11. Att ett sådant 
förfarande tillämpas ska i detta 
sammanhang inte bara vara möjligt utan 
stå klart redan från början.

Or. de
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Motivering

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

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Ändringsförslag 248
Horst Schnellhardt

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga II – punkt R 13a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

R 13a Användning av avfall för bygg-, 
teknik-, säkerhets- eller miljöändamål för 
vilka man annars skulle ha använt andra 
material

Or. de

Motivering

Parlamentet antog detta ändringsförslag vid första behandlingen (ändringsförslag 86). I syfte 
att främja hållbar användning av resurser bör förteckningen över återvinningsförfaranden i 
bilaga II B uppdateras med beaktande av EG-domstolens rättspraxis och den tekniska 
utvecklingen.
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