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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 
2004/35/EF
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (16075/04 – C6-0000/2004)

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0319)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2005),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 8

(8) Direktivet bør derfor ikke gælde for 
affaldsstrømme, der nok genereres i 
forbindelse med mineraludvinding eller -
oparbejdning, men ikke er direkte knyttet 
til udvindings- eller 
oparbejdningsprocessen, eksempelvis 
madaffald, olieaffald, udtjente køretøjer og 
brugte batterier og akkumulatorer.
Forvaltningen af sådant affald bør være 
undergivet bestemmelserne i direktiv 
75/442/EØF eller i Rådets direktiv 
1999/31/EF af 26. april 1999 om 
deponering af affald eller eventuel anden 
relevant fællesskabslovgivning, således 

(8) Direktivet bør derfor ikke gælde for 
affaldsstrømme, der nok genereres i 
forbindelse med mineraludvinding eller -
oparbejdning, men ikke er direkte knyttet 
til udvindings- eller 
oparbejdningsprocessen, eksempelvis 
madaffald, olieaffald, udtjente køretøjer og 
brugte batterier og akkumulatorer.
Forvaltningen af sådant affald bør være 
undergivet bestemmelserne i direktiv 
75/442/EØF eller i Rådets direktiv 
1999/31/EF af 26. april 1999 om 
deponering af affald eller eventuel anden 
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som det er tilfældet for affald, der opstår 
på en efterforsknings-, udvindings- eller 
oparbejdningsplads, og transporteres hen 
til et sted, der ikke er et affaldsanlæg i 
henhold til nærværende direktiv.

relevant fællesskabslovgivning.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med artikel 2, der ikke indeholder en sådan undtagelse.

Ændringsforslag 2
Betragtning 9

(9) Dette direktiv bør heller ikke finde 
anvendelse på affald fra offshore-
efterforskning, mineraludvinding og 
-behandling eller på injektion af vand eller 
reinjektion af grundvand, der er pumpet op, 
mens der kun bør stilles begrænsede krav 
til inert affald, ikke-farligt affald fra 
efterforskning, ikke-forurenet jord og 
affald fra udvinding, oparbejdning og 
oplagring af tørv som følge af dets lavere 
miljøfarlighed. Medlemsstaterne kan 
reducere eller frafalde kravene til ikke-
farligt ikke-inert affald. Disse
undtagelser bør dog ikke omfatte 
affaldsanlæg i kategori A.

(9) Dette direktiv bør heller ikke finde 
anvendelse på affald fra offshore-
efterforskning, mineraludvinding og 
-behandling eller på injektion af vand eller 
reinjektion af grundvand, der er pumpet op, 
mens der kun bør stilles begrænsede krav 
til inert affald, ikke-farligt affald fra 
efterforskning, ikke-forurenet jord og 
affald fra udvinding, oparbejdning og 
oplagring af tørv som følge af dets lavere 
miljøfarlighed.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med artikel 2.

Ændringsforslag 3
Betragtning 11

(11) I henhold til direktiv 74/442/EØF og 
i medfør af artikel 31 og 32 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (Euratom) er 
formålet med håndtering af affald, der er 
opstået ved udvinding af materialer, som 
anvendes for deres radioaktive 
egenskaber, at sikre beskyttelse af 

udgår



(Ekstern oversættelse)

PR\564271DA.doc 7/26 PE 357.661v01-00

DA

arbejdstagere, offentligheden og miljøet 
mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende stråling. Nærværende 
direktiv gælder ikke håndtering af dette 
affald, når det allerede er omfattet af 
lovgivning baseret på Euratom-traktaten.

Begrundelse

Situationen vedrørende radioaktivt affald er allerede præciseret i betragtning 10.

Ændringsforslag 4
Betragtning 23

(23 ) Det er nødvendigt at fastlægge 
overvågningsprocedurer under driften og 
efter lukningen af affaldsanlæg. Der bør 
fastsættes en periode efter lukning af 
affaldsanlæg for overvågning og kontrol 
af anlæg i kategori A, der står i forhold til 
den risiko, det enkelte anlæg udgør, på 
samme måde som det kræves i direktiv 
1999/31/EF.

(23) Det er nødvendigt at fastlægge 
overvågningsprocedurer under driften og 
efter lukningen af affaldsanlæg.

Begrundelse

Der findes ikke nogen nemme løsninger efter lukning af anlæg til udvindingsaffald. Direktivet 
indeholder klare regler for tiden efter lukningen, som gælder alle affaldsanlæg (se artikel 12).

Ændringsforslag 5
Betragtning 26

(26) Driftsherren for et anlæg for affald fra 
udvindingsindustrien bør pålægges at stille 
finansiel sikkerhed eller tilsvarende efter 
procedurer, som medlemsstaterne træffer 
afgørelse om, så det sikres, at alle de 
forpligtelser, som følger af tilladelsen, også 
i forbindelse med lukningen og i perioden 
efter lukning, opfyldes. Sikkerheden bør 
være tilstrækkelig til at dække 
omkostningerne ved, at en eller flere 
behørigt kvalificerede og uafhængige 
tredjeparter rehabiliterer anlægsområdet.

(26) Driftsherren for et anlæg for affald fra 
udvindingsindustrien bør pålægges at stille 
finansiel sikkerhed eller tilsvarende efter 
procedurer, som medlemsstaterne træffer 
afgørelse om, så det sikres, at alle de 
forpligtelser, som følger af tilladelsen, også 
i forbindelse med lukningen og i perioden 
efter lukning, opfyldes. Sikkerheden bør 
være tilstrækkelig til at dække 
omkostningerne ved, at en eller flere 
behørigt kvalificerede og uafhængige 
tredjeparter rehabiliterer det landområde, 
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Det er også nødvendigt, at 
sikkerhedsstillelsen foreligger, inden 
deponering på affaldsanlægget 
påbegyndes, og at den justeres 
regelmæssigt. I overensstemmelse med 
forureneren betaler-princippet og 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 
2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og genopretning af 
miljøskader, er det vigtigt at præcisere, at 
en driftsherre for et anlæg for affald fra 
udvindingsindustrien er ansvarlig for 
miljøskader eller overhængende fare 
herfor, som skyldes hans virksomhed.

som affaldsanlægget indvirker på. Det er 
også nødvendigt, at sikkerhedsstillelsen 
foreligger, inden deponering på 
affaldsanlægget påbegyndes, og at den 
justeres regelmæssigt. I overensstemmelse 
med forureneren betaler-princippet og 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 
2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og genopretning af 
miljøskader, er det vigtigt at præcisere, at 
en driftsherre for et anlæg for affald fra 
udvindingsindustrien er ansvarlig for 
miljøskader eller overhængende fare 
herfor, som skyldes hans virksomhed.

Begrundelse

Definitionen af "rehabilitering" i Rådets tekst gør det helt klart, at det handler om at 
rehabilitere "det landområde, der påvirkes af affaldsanlægget". Denne ændring er nødvendig 
for at sikre, at garantien dækker rehabilitering af alle de landområder, der påvirkes af 
affaldsanlægget, som det var tilfældet i Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag 6
Betragtning 31

(31) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
sikrer, at der udarbejdes en fortegnelse 
over nedlukkede affaldsanlæg, der 
befinder sig på deres område, og som har 
alvorlige miljøskadelige virkninger, eller 
som potentielt kan blive en alvorlig trussel 
mod menneskers sundhed og miljøet på 
kort eller mellemlang sigt.

(31) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
sikrer, at der udarbejdes en fortegnelse 
over anlægssteder, der befinder sig på 
deres område, eftersom disse anlæg ofte 
udgør en meget stor miljørisiko.
Medlemsstaterne og Fællesskabet har et 
ansvar for at rehabilitere forladte 
anlægssteder, der kan have alvorlige 
miljøskadelige virkninger. Det bør derfor 
være muligt at anvende 
strukturfondsmidler og anden relevant 
fællesskabsfinansiering til at udarbejde 
fortegnelser og gennemføre 
foranstaltninger til rensning af sådanne 
anlæg.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 6 fra førstebehandlingen. Der findes i øjeblikket ingen 
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pålidelige oplysninger om antallet og placeringen af lukkede/forladte affaldsanlæg i EU. 
Manglen på reelle procedurer i forbindelse med lukning, hvis der overhovedet findes nogen, 
på tidspunktet for lukningen, gør allerede lukkede eller forladte affaldsanlæg til et af fortidens 
uløste problemer, veritable tidsindstillede bomber, hvor ulykkerne blot venter på at ske, oven i 
den forurening, de allerede forårsager hver dag. Derudover vil målene i vandrammedirektivet 
om, "at der ikke sker yderligere forringelse" af det pågældende vandområdes tilstand og om 
at opnå "den bedst mulige økologiske og kemiske tilstand" i alle vandområder inden 2015, 
ikke blive nået, medmindre disse lukkede/forladte anlæg til udvindingsaffald behandles, og 
dette direktiv kan medvirke til at nå disse mål. 

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 1, litra a) (nyt)

For at sikre sammenhæng i anvendelsen 
af traktatens artikel 6 og for at fremme en 
bæredygtig udvikling skal der indarbejdes 
krav om miljøbeskyttelse i 
gennemførelsen af fællesskabet politikker 
og aktiviteter.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 9 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 8
Artikel 2, stk. 3, afsnit 1

3. 3. Inert affald og ikke-forurenet jord fra 
efterforskning, udvinding, oparbejdning og 
oplagring af mineralressourcer og fra 
stenbrudsdrift og affald fra udvinding, 
oparbejdning og oplagring af tørv er ikke 
omfattet af artikel 7, 8, artikel 11, stk. 1 og 
3, artikel 12, artikel 13, stk. 5, og artikel 14 
og 16, medmindre det deponeres i et 
affaldsanlæg i kategori A.

3. 3. Inert affald og ikke-forurenet jord fra 
efterforskning, udvinding, oparbejdning og 
oplagring af mineralressourcer og fra 
stenbrudsdrift og affald fra udvinding, 
oparbejdning og oplagring af tørv er ikke 
omfattet af artikel 11, stk. 1 og 3, artikel 
13, stk. 5, og artikel 14 og 16, medmindre 
det deponeres i et affaldsanlæg i kategori 
A.

Begrundelse

Inert affald er ikke nødvendigvis "farligt" i kemisk henseende, dvs. ikke direkte giftigt/toksisk. 
Denne type affald kan imidlertid let slå et menneske ihjel ved kvælning, hvilket også er 
tilfældet i forbindelse med dyre- og planteliv i ferskvandssystemer. Virkningen bestemmes 
fortrinsvist af de producerede mængder, og ikke-farligt affald udgør størstedelen af EU's 
samlede affaldsproduktion. På samme vis gennemgår ikke-forurenet jord ofte en 
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fermenteringsproces, hvor der bl.a. fremstilles syreholdigt perkolat. Med dette 
ændringsforslag genindsættes idéen fra førstebehandlingen om, at denne type affald bør 
dækkes af et begrænset antal artikler. 

Ændringsforslag 9
Artikel 2, stk. 3, afsnit 2

Den kompetente myndighed kan reducere 
eller frafalde kravene til deponering af 
ikke-farligt affald, der er opstået ved 
efterforskning efter mineralressourcer, 
bortset fra olie og evaporiter, dog ikke 
gipssten og anhydrit, og til deponering af 
ikke-forurenet jord og affald fra 
udvinding, oparbejdning og oplagring af 
tørv, hvis den finder det godtgjort, at 
kravene i artikel 4 er opfyldt.

Den kompetente myndighed kan reducere 
eller frafalde kravene til deponering af 
ikke-farligt affald, der er opstået ved 
efterforskning efter mineralressourcer, 
bortset fra olie og evaporiter, dog ikke 
gipssten og anhydrit, og til deponering af 
affald fra udvinding, oparbejdning og 
oplagring af tørv, hvis den finder det 
godtgjort, at kravene i artikel 4 er opfyldt, 
og medmindre det deponeres i et 
affaldsanlæg i kategori A.

Begrundelse

Kravene bør ikke frafaldes, når affaldet deponeres i affaldsanlæg i kategori A. Ikke-forurenet 
jord gennemgår ofte en fermenteringsproces, hvor der bl.a. fremstilles syreholdigt perkolat

Ændringsforslag 10
Artikel 2, stk. 3, afsnit 3

Medlemsstaterne kan reducere eller 
frafalde kravene i artikel 11, stk. 3, artikel 
12, stk. 5 og 6, artikel 13, stk. 5, og artikel 
14 og 16 til ikke-farligt ikke-inert affald, 
medmindre det deponeres i et 
affaldsanlæg i kategori A.

udgår

Begrundelse

Der findes absolut intet videnskabeligt grundlag for denne "nye" klasse af ikke-farligt, ikke-
inert affald. Fejl i et anlæg, der indeholder dette såkaldte "ikke-farlige" affald kunne have en 
fysisk indvirkning ved at slå mennesker ihjel ved kvælning (i 1985 døde f.eks. 268 mennesker i 
Stava (Italien) i en ulykke, der involverede en fluorittailingsdæmning) samt vandplanter og -
dyr.  Derudover opløses dette affald – der er "ikke-inert" – i vand og kan ændre vandmiljøets 
kemi ved at fremme frigørelsen af "farlige" stoffer (f.eks. bly og zink). Følgelig bør anlæg, der 
opbevarer dette affald, ikke fritages for kravene om at træffe foranstaltninger efter 
overvågning eller i perioden efter lukning eller fra forpligtelsen vedrørende finansiel 
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sikkerhed.

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 8

8) "oparbejdning": behandling af 
mineralressourcer, herunder drift af 
stenbrud, ved hjælp af en eller flere 
mekaniske, fysiske, biologiske, termiske 
eller kemiske processer med henblik på 
udvinding af mineralet, herunder deling, 
sortering, separation og udvaskning; 
fornyet behandling af tidligere affald er 
omfattet af definitionen, men ikke 
udsmeltning, termiske 
fremstillingsprocesser og/eller 
metallurgiske operationer

8) "oparbejdning": behandling af 
mineralressourcer, herunder drift af 
stenbrud, ved hjælp af en eller flere 
mekaniske, fysiske, biologiske, termiske 
eller kemiske processer med henblik på 
udvinding af mineralet, herunder deling, 
sortering, separation og udvaskning; 
fornyet behandling af tidligere affald er 
omfattet af definitionen, men ikke 
udsmeltning, termiske 
fremstillingsprocesser, dog ikke 
afbrænding af kalksten, og/eller 
metallurgiske operationer

Begrundelse
I førstebehandlingen (ændringsforslag 17) støttede Europa-Parlamentet med stort flertal 
inddragelse af termisk behandling. I den fælles holdning udelukkes uden skelnen alle termiske 
fremstillingsprocesser. Inddragelse af kalkaffald fra afbrænding af kalksten medfører store 
miljømæssige fordele: kalkaffaldet håndteres i kalkstensbruddet i henhold til direktivets 
bestemmelser. Eksempelvis bevarer driftsherren med detaljerede affaldshåndteringsplaner og 
kontrolmekanismer muligheden for at genbruge kalkaffald:  dyngernes stabilitet, bænkenes 
overfladesikkerhed samt kommercielle muligheder for at levere ubrændt og overbrændt 
kalksten til landbruget.

Ændringsforslag 12
Artikel 3, stk. 15

15) "affaldsanlæg": et område, der er 
udpeget til akkumulering eller deponering 
af udvindingsaffald, fast eller flydende, 
opløst eller opslæmmet, med følgende 
tidsmæssige begrænsninger:

15) "affaldsanlæg": et område, der er 
udpeget til akkumulering eller deponering 
af udvindingsaffald, fast eller flydende, 
opløst eller opslæmmet, og hvori der 
medregnes dæmninger og andre 
konstruktioner, der skal indeholde, 
tilbageholde, indeslutte eller på anden 
måde afgrænse et sådant anlæg, samt bl.a. 
dynger og damme, men ikke tomme brud, 
hvori der placeres affald efter udvinding af 
mineralet med henblik på rehabilitering 
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eller til anlægsformål

- ingen tidsmæssig begrænsning for 
affaldsanlæg i kategori A og anlæg til 
affald defineret som farligt i 
affaldshåndteringsplanen
- i mere end seks måneder for anlæg til 
farligt affald, der uventet er opstået
- i mere end et år for anlæg til ikke-farligt 
ikke-inert affald
- i mere end tre år for anlæg til ikke-
forurenet jord, ikke-farligt affald fra 
efterforskning, affald fra udvinding, 
oparbejdning og oplagring af tørv og inert 
affald.
Til sådanne anlæg medregnes dæmninger 
og andre konstruktioner, der skal 
indeholde, tilbageholde, indeslutte eller på 
anden måde afgrænse et sådant anlæg, samt 
bl.a. dynger og damme, men ikke tomme 
brud, hvori der placeres affald efter 
udvinding af mineralet med henblik på 
rehabilitering eller til anlægsformål

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 21 fra førstebehandlingen. Enhver tidsperiode i forbindelse 
med affaldsdepoter i definitionen af affaldsanlægget bør slettes. På grund af de store 
mængder udvundet affald, der i visse tilfælde produceres, og/eller den økologiske og kemiske 
indvirkning på ferskvandsøkosystemer kan der være alvorlige konsekvenser for menneskers 
sundhed og miljøet, selv i perioder på under et år. Eksempelvis kan spørgsmål om stabilitet i 
forbindelse med inert affald, som kan medføre uheld og slå mennesker ihjel, ikke lades 
ubesvaret i tre år, som Rådet foreslår nu.

Ændringsforslag 13
Artikel 3, stk. 20

20) "rehabilitering": behandling af det 
landområde, der påvirkes af et 
affaldsanlæg, på en sådan måde, at det 
bringes tilbage til en tilfredsstillende 
tilstand med hensyn til bl.a. 
jordbundskvalitet, dyre- og planteliv, 
naturlige levesteder, ferskvandssystemer, 

20) "rehabilitering": behandling af det 
landområde, der påvirkes af et 
affaldsanlæg, på en sådan måde at det 
bringes tilbage til en tilfredsstillende 
tilstand med hensyn til bl.a. 
jordbundskvalitet (navnlig for så vidt 
angår sammensætning og struktur), dyre-
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landskab og anvendelsesmuligheder og planteliv, naturlige levesteder, 
ferskvandssystemer, landskab og 
anvendelsesmuligheder på en sådan måde 
at det bringes tilbage til en 
tilfredsstillende tilstand i forhold til 
tilstanden før arbejdets påbegyndelse

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 22 fra førstebehandlingen (med en mindre omformulering). 
Ovenstående ændring er nødvendig for nuværende aktiviteter, der er mere ambitiøse, end 
hvad der i ligger i definitionen af ordet "rehabilitering" i dag, nemlig at rehabilitere på en 
sådan måde, at der opnås en endelig merværdi sammenlignet med situationen på det 
oprindelige anlægssted.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 2, litra a i)

i) affaldshåndtering både i 
konstruktionsfasen og ved valget af metode 
til mineraludvinding og -oparbejdning

i) valgmuligheder inden for 
affaldshåndtering både i 
konstruktionsfasen og ved valget af metode 
til mineraludvinding og -oparbejdning

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 26 fra førstebehandlingen. Når der træffes (begrundede) 
beslutninger om de behandlede valgmuligheder/metoder, bør det sikres, at 
affaldsproduktionen og affaldets skadelighed forebygges eller reduceres.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 2, litra c)

c) at garantere sikker bortskaffelse af 
udvindingsaffald på kort og lang sigt, 
navnlig ved under konstruktionsfasen at 
tage hensyn til håndtering under et 
affaldsanlægs drift og efter dets lukning og 
ved at vælge en konstruktion, der kun 
kræver ringe og om muligt ingen 
overvågning, kontrol og forvaltning af det 
nedlukkede affaldsanlæg.

c) at garantere sikker bortskaffelse af 
udvindingsaffald på kort og lang sigt, 
navnlig ved under konstruktionsfasen at 
tage hensyn til håndtering under et 
affaldsanlægs drift og efter dets lukning og 
ved at vælge en konstruktion, der kun 
kræver ringe og om muligt ingen 
overvågning, kontrol og forvaltning af det 
nedlukkede affaldsanlæg, for at forhindre 
eller i det mindste minimere langsigtede 
negative virkninger, der skyldes spredning 
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af luft- og vandforurenende stoffer fra 
affaldsanlægget, og at sikre den 
langsigtede geotekniske stabilitet ved alle 
dæmninger eller dynger, der rager op over 
det oprindelige overfladeniveau.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 29 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 3, litra g)

g) foranstaltninger til forebyggelse eller 
minimering af forringet vandtilstand og 
luft- og jordforurening, jf. artikel 13.

g) foranstaltninger til forebyggelse af 
forringet vandtilstand og luft- og 
jordforurening, jf. artikel 13.

Begrundelse

Denne bestemmelse er nødvendig for at opfylde et af målene i EU's vandrammedirektiv, som 
vedrører "forebyggelse" og ikke "minimering" af forringet vandtilstand (sammenlign med 
Kommissionens oprindelige forslag).

Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 3, afsnit 2

Affaldshåndteringsplanen skal indeholde så 
mange oplysninger, at den kompetente 
myndighed kan vurdere, om driftsherren er 
i stand til at opfylde formålene med 
affaldshåndteringsplanen, jf. stk. 2, og sine 
forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Affaldshåndteringsplanen skal indeholde så 
mange oplysninger, at den kompetente 
myndighed kan vurdere, om driftsherren er 
i stand til at opfylde formålene med 
affaldshåndteringsplanen, jf. stk. 2, og sine 
forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Planen skal navnlig dokumentere, 
hvordan den i henhold til stk. 2, litra a), 
nr. i), valgte option og metode skal opfylde 
de i stk. 2, litra a), nævnte formål med 
affaldshåndteringsplanen.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 34 fra førstebehandlingen. Når der træffes (begrundede) 
beslutninger om de behandlede valgmuligheder/metoder, bør det sikres, at 
affaldsproduktionen og affaldets skadelighed forebygges eller reduceres.
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Ændringsforslag 18
Artikel 7, stk. 2, litra b a) (nyt)

(ba) typen af mineral eller mineraler, der 
udvindes, samt arten af eventuel overjord 
og/eller gangbjergarter, som vil blive 
flyttet under udvindingsaktiviteterne

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 38 fra førstebehandlingen. Anvendelsen skal ligeledes 
indeholde oplysninger om de mineraler, der udvindes, samt overjord, eftersom risiciene og de 
forebyggende foranstaltninger, der skal træffes, i vid udstrækning vil afhænge af disse 
oplysninger.

Ændringsforslag 19
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
driftsherren ved redeponering af 
udvindingsaffald i et tomt brud med 
henblik på rehabilitering og til 
anlægsformål, uanset om udvindingen 
skete på jordoverfladen eller i 
undergrunden, træffer foranstaltninger til

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
driftsherren ved redeponering af 
udvindingsaffald og andet udvundet 
materiale i et tomt brud med henblik på 
rehabilitering og til anlægsformål, uanset 
om udvindingen skete på jordoverfladen 
eller i undergrunden, træffer 
foranstaltninger til

1) at sikre udvindingsaffaldets stabilitet, jf. 
tilsvarende artikel 11, stk. 2

1) at sikre udvindingsaffaldets og det 
tomme bruds stabilitet, jf. tilsvarende 
artikel 11, stk. 2

2) at forhindre forurening af jord, 
overfladevand og grundvand, jf. 
tilsvarende artikel 13, stk. 1 og 3

2) at forhindre forurening af jord, 
overfladevand og grundvand, jf. 
tilsvarende artikel 13, stk. 1, 3 og 4, litra a)

3) at sikre, at udvindingsaffaldet 
overvåges, jf. tilsvarende artikel 12, stk. 4 
og 5.

3) at sikre, at udvindingsaffaldet og det 
tomme brud overvåges, jf. tilsvarende 
artikel 12, stk. 4 og 5.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 42, 43, 44 og 45 fra førstebehandlingen (ordvalget "udvundet 
materiale" sikrer en højere grad af retlig sikkerhed). Affaldets stabilitet kan ikke garanteres, 
hvis det tomme brud ikke også stabiliseres. Vedligeholdelse og overvågning af affaldet for at 
sikre fysisk og kemisk stabilitet kan ikke garanteres, hvis det tomme brud (den største 
potentielle bidrager til forurening af vand) ikke også overvåges.



(Ekstern oversættelse)

PE 357.661v01-00 16/26 PR\564271DA.doc

DA

Ændringsforslag 20
Artikel 11, stk. 2, litra a)

a) at anlægget er hensigtsmæssigt placeret 
under særlig hensyntagen til geologiske, 
hydrologiske, hydrogeologiske, seismiske 
og geotekniske forhold og således 
udformet, at forudsætningerne på kort og 
lang sigt for forebyggelse af forurening af 
jord, luft, grundvand og overfladevand er 
til stede under særlig hensyntagen til 
direktiv 76/464/EØF, 80/68/EØF og 
2000/60/EF, at forurenet vand og perkolat 
kan opsamles effektivt, når og hvis det 
kræves ifølge tilladelsen, og at vand- og 
vinderosion reduceres til et rimeligt 
omfang i den udstrækning, dette er teknisk 
muligt og økonomisk rimeligt

a) at anlægget er hensigtsmæssigt placeret 
under særlig hensyntagen til forpligtelser 
på fællesskabsplan eller nationalt plan 
vedrørende beskyttede områder samt 
geologiske, hydrologiske, hydrogeologiske, 
seismiske og geotekniske forhold og 
således udformet, at forudsætningerne på 
kort og lang sigt for forebyggelse af 
forurening af jord, luft, grundvand og 
overfladevand er til stede under særlig 
hensyntagen til direktiv 76/464/EØF, 
80/68/EØF og 2000/60/EF, at forurenet 
vand og perkolat kan opsamles effektivt, 
når og hvis det kræves ifølge tilladelsen, og 
at vand- og vinderosion reduceres til et 
rimeligt omfang i den udstrækning, dette er 
teknisk muligt og økonomisk rimeligt

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 46 fra førstebehandlingen. Fællesskabets forpligtelser i 
forhold til bevaring af levesteder og arter har indvirkning på brugen af jorden og bør tages 
med i overvejelserne i forbindelse med placeringen af et affaldsanlæg.  Bemærk, at stykket 
henviser til "anlæg" og ikke til egentlige "udvindingsaktiviteter", hvilket betyder, at deres 
placering ikke bestemmes af malmforekomst mv.

Ændringsforslag 21
Artikel 11, stk. 2, litra c a) (nyt)

(ca) at der er taget passende skridt til, at 
affaldsanlæggets udformning, 
beliggenhed og konstruktion valideres af 
en uafhængig ekspert, der ikke er ansat af 
driftsselskabet, inden driften påbegyndes, 
og navnlig at rapporter over disse 
uafhængige valideringer forelægges den 
kompetente myndighed, der så bruger 
dem til at godkende affaldsanlæggets 
udformning, beliggenhed og konstruktion

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 48 fra førstebehandlingen. Det er af afgørende betydning, at 
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der foretages eksterne, uafhængige undersøgelser, der forelægges den kompetente myndighed 
direkte for at sikre affaldsanlæggets sikkerhed.

Ændringsforslag 22
Artikel 12, stk. 5, litra b a) (nyt)

(ba) at anlæg til passiv eller aktiv 
vandbehandling om nødvendigt oprettes 
for at forhindre spredning af 
kontamineret perkolat fra anlægget til 
tilstødende grundvandsforekomster eller 
overfladevandområder.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 55 fra førstebehandlingen. Ovenstående punkter vedrører kun 
den fysiske stabilitet og forebygger erosion ved uforholdsmæssig stor afstrømning. I de fleste 
tilfælde skal der ligeledes tages højde for vandkvaliteten, og passiv eller aktiv behandling vil 
ofte være nødvendig i denne henseende.

Ændringsforslag 23
Artikel 12, stk. 6, afsnit 3

I de tilfælde og med den hyppighed, der 
fastsættes af den kompetente myndighed, 
indberetter driftsherren på grundlag af 
aggregerede data samtlige 
overvågningsresultater til de kompetente 
myndigheder, således at disse kan fastslå, 
om betingelserne for tilladelsen 
overholdes, og øge deres viden om 
affaldets og affaldsanlæggets stabilitet.

I de tilfælde og med den hyppighed, der 
fastsættes af den kompetente myndighed, 
og under alle omstændigheder mindst en 
gang om året indberetter driftsherren på 
grundlag af aggregerede data samtlige 
overvågningsresultater til de kompetente 
myndigheder, således at disse kan fastslå, 
om betingelserne for tilladelsen 
overholdes, og øge deres viden om 
affaldets og affaldsanlæggets stabilitet.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 56 fra førstebehandlingen. Kræver ikke nærmere forklaring. 

Ændringsforslag 24
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1

1. Den kompetente myndighed forvisser 
sig om, at driftsherren har truffet de 

1.  Den kompetente myndighed forvisser 
sig om, at driftsherren har truffet de 
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nødvendige foranstaltninger til nødvendige foranstaltninger til at opfylde 
fællesskabsbestemmelser om navnlig at 
forebygge forringelse af den eksisterende 
vandtilstand i overensstemmelse med 
direktiv 2000/60/EF, ved bl.a.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 58 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 25
Artikel 13, stk. 1, litra b a) (nyt)

(ba) at indsamle forurenet vand og 
perkolat

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 61 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 26
Artikel 13, stk. 4 a (nyt)

4a. Når der er tale om tomme brud, 
herunder også underjordiske brud og 
tømte, tilbagefyldte dagbrud, i hvilke man 
efter nedlukningen lader vand strømme 
ind, træffer driftsherren de nødvendige 
foranstaltninger til at forebygge 
forringelse af vandtilstanden samt 
jordforurening, og til at give den 
kompetente myndighed oplysninger om 
nedenstående forhold mindst 6 måneder, 
inden tørringen af bruddene er afsluttet:
(a) en plan over de tomme brud med klar 
afmærkning af dem, man efter tørlægning 
vil lade blive fyldt med vand, samt 
geologiske detaljer
(b) et resumé af mængde og kvalitet af 
vand, man er stødt på i de tomme brud i 
løbet af mindst de seneste to års arbejde
(c) prognoser over virkning, herunder 
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placering og mængde, af eventuelle 
fremtidige forureningsudledninger fra de 
tomme brud til grundvand og 
overfladevand, og eventuelle planer for 
begrænsning og afhjælpning af disse 
udledninger
(d) forslag til overvågning af 
indstrømning af vand i de tomme brud 
med henblik på tidligt varsel om 
nødvendigheden af at indlede 
afhjælpningsforanstaltninger.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 65 fra førstebehandlingen. Mængdemæssigt har EU langt flere 
problemer med forurening fra tomme, forladte minebrud end med udvindingsaffald, og dette 
aspekt vil bestå, så længe de enkelte medlemsstater er helt frit stillet og kan ignorere 
problemet. De tomme brud bør således også være underlagt hensigtsmæssig kontrol. De 
fornødne bestemmelser i forhold til behandling af forurening fra tomme miner udgør ikke 
nogen byrde (de findes f.eks. allerede i lovgivningen i Det Forenede Kongerige, hvor de blev 
gennemført for fem år siden uden større udgifter eller ulempe for industrien, men til stor 
fordel for myndighedernes beslutningsproces).

Ændringsforslag 27
Artikel 14, stk. 1, afsnit 1

1. Den kompetente myndighed kræver, 
inden akkumulering eller deponering af 
udvindingsaffald i et affaldsanlæg 
påbegyndes, at der stilles finansiel 
sikkerhed (f.eks. i form af 
erhvervsfinansierede gensidige 
garantifonde) eller tilsvarende efter 
procedurer, som medlemsstaterne træffer 
afgørelse om, med det formål:

1. Den kompetente myndighed kræver, 
inden akkumulering eller deponering af 
udvindingsaffald i et affaldsanlæg 
påbegyndes, at der stilles finansiel 
sikkerhed eller tilsvarende (f.eks. i form af 
erhvervsfinansierede gensidige 
garantifonde) efter procedurer, som 
medlemsstaterne træffer afgørelse om, og 
som Kommissionen godkender, med det 
formål:

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 66 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 28
Artikel 14, stk. 1, litra b)

b) at der på ethvert tidspunkt er midler til b) at der på ethvert tidspunkt er midler til 
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rådighed til rehabilitering af området. rådighed til rehabilitering af området og 
det landområde, som affaldsanlægget 
indvirker på.

Begrundelse

Definitionen af "rehabilitering" i Rådets tekst gør det helt klart, at det handler om at 
rehabilitere "det landområde, der påvirkes af affaldsanlægget". Denne ændring er nødvendig 
for at sikre, at garantien dækker rehabilitering af alle de landområder, der påvirkes af 
affaldsanlægget, som det var tilfældet i Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag 29
Artikel 14, stk. 3

3. Sikkerhedens størrelse justeres efter 
behov i takt med omfanget af det
rehabiliteringsarbejde, som det er påkrævet 
at udføre på affaldsanlægget.

3. Sikkerhedens størrelse justeres periodisk 
i takt med omfanget af det 
rehabiliteringsarbejde, som det er påkrævet 
at udføre på affaldsanlægget og det 
landområde, som affaldsanlægget 
indvirker på.

Begrundelse

Genindsætter Kommissionens oprindelige tekst. Definitionen af "rehabilitering" i Rådets tekst 
gør det helt klart, at det handler om at rehabilitere "det landområde, der påvirkes af 
affaldsanlægget". Denne ændring er nødvendig for at sikre, at garantien dækker 
rehabilitering af alle de landområder, der påvirkes af affaldsanlægget, som det var tilfældet i 
Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag 30
Artikel 20

Fortegnelse over nedlukkede affaldsanlæg Fortegnelse over nedlukkede anlægssteder
Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes 
og regelmæssigt ajourføres en fortegnelse 
over lukkede affaldsanlæg (herunder også 
anlæg, der er forladt), der befinder sig på 
deres område, og som har alvorlige 
miljøskadelige virkninger, eller som 
potentielt kan blive en alvorlig trussel 
mod menneskers sundhed og miljøet på 
kort eller mellemlang sigt. Fortegnelsen, 
der skal stilles til rådighed for 
offentligheden, udarbejdes inden fire år 

Medlemsstaterne sikrer, at:
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efter den ..., idet der tages hensyn til 
metoderne i artikel 21, hvis de foreligger.

(1) der inden for tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden udarbejdes en fortegnelse 
over lukkede anlægssteder (herunder også 
anlæg, der ikke er i brug), der befinder sig 
på deres område. Fortegnelsen, der skal 
stilles til rådighed for offentligheden, 
indeholder mindst oplysninger om 
følgende:

(a) anlægsstedets geografiske placering

(b) arten af mineral eller mineraler, der 
tidligere er udvundet
(c) arten af affald, der forefindes på 
anlægsstedet
(d) den fysiske og kemiske stabilitet af 
anlægsstedet
(e) hvorvidt der produceres surt eller 
alkalisk perkolat eller 
metalkoncentrationer
(f) de miljømæssige forhold omkring 
anlægsstedet, navnlig med hensyn til 
kvaliteten af jord, overfladevand og dettes 
strømningsområde, herunder også 
delopland for vandløb, og grundvand
(2) at de anlægssteder, der er opført i den 
i ovenstående stykke omtalte fortegnelse, 
bliver klassificeret i overensstemmelse 
med deres virkning på menneskets 
sundhed og miljøet. Den øverste del af 
fortegnelsen vil således omfatte lukkede 
anlæg, der har alvorlige miljøskadelige 
virkninger, eller som potentielt i nær 
fremtid kan blive en alvorlig trussel mod 
menneskers sundhed, miljøet og/eller 
ejendom. De efterfølgende dele af 
fortegnelsen omfatter anlæg, der ikke har 
nogen væsentlige miljøskadelige 
virkninger og intet potentiel for i 
fremtiden at udgøre en trussel mod 
menneskers sundhed, miljøet og/eller 
ejendom
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(3) at der inden for fire år fra dette 
direktivs ikrafttræden indledes 
genopretning på de anlæg, der er 
klassificeret i den øverste del, for at 
opfylde kravene i direktiv 75/442/EØF, 
artikel 4. Såfremt den kompetente 
myndighed ikke kan garantere, at de 
nødvendige 
genopretningsforanstaltninger indledes 
samtidig, er den kompetente myndighed 
berettiget til at afgøre, hvilke anlæg der 
først skal genoprettes
(4) at de finansielle omkostninger i 
forbindelse med opfyldelse af kravene i 
nr. 3 afholdes af affaldsproducenter, for 
så vidt som disse kendes og står til 
rådighed. Såfremt affaldsproducenten er 
ukendt eller ikke står til rådighed, gælder 
nationale ansvarsbestemmelser eller 
fællesskabsansvarsbestemmelser.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 71 fra førstebehandlingen. Der findes i øjeblikket ingen 
pålidelige oplysninger om antallet og placeringen af lukkede/forladte affaldsanlæg i EU. 
Medlemsstaterne skal udarbejde en fortegnelse over alle disse faciliteter. Det skal sikres, at 
alvorlige negative miljømæssige indvirkninger fra nedlukkede/forladte anlægssteder, særligt i 
Central- og Østeuropa, genoprettes (hvilket Rådet har ignoreret fuldstændigt i sin fælles 
holdning). Manglen på reelle procedurer i forbindelse med lukning, hvis der overhovedet 
findes nogen, på tidspunktet for lukningen, gør allerede lukkede eller forladte affaldsanlæg til 
veritable tidsindstillede bomber, hvor ulykkerne blot venter på at ske, oven i den forurening, 
de allerede forårsager hver dag. 

Ændringsforslag 31
Artikel 21, stk. 1

1. Kommissionen, bistået af det udvalg, der 
er omhandlet i artikel 23, sørger for, at der 
foregår den nødvendige udveksling af 
tekniske og videnskabelige oplysninger 
mellem medlemsstaterne med henblik på 
udarbejdelse af metoder til:

1. Kommissionen, bistået af det udvalg, der 
er omhandlet i artikel 23, sørger for, at der 
foregår den nødvendige udveksling af 
tekniske og videnskabelige oplysninger 
mellem medlemsstaterne med henblik på 
udarbejdelse af metoder til gennemførelse 
af artikel 20:

(a) gennemførelse af artikel 20



(Ekstern oversættelse)

PR\564271DA.doc 23/26 PE 357.661v01-00

DA

(b) rehabilitering af de lukkede 
affaldsanlæg, der er udpeget i henhold til 
artikel 20, således at de opfylder kravene i 
artikel 4. 

4. Metoderne skal give mulighed for 
opstilling af de mest hensigtsmæssige 
procedurer for risikovurdering og 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
henses til de meget forskellige geologiske, 
hydrogeologiske og klimatologiske forhold 
i Europa.

Metoderne skal give mulighed for 
opstilling af de mest hensigtsmæssige 
procedurer for risikovurdering og 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
henses til de meget forskellige geologiske, 
hydrogeologiske og klimatologiske forhold 
i Europa.

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med ændringerne i artikel 20.

Ændringsforslag 32
Artikel 24, stk. 2, litra a) (nyt)

2a. Uden at stk. 1 tilsidesættes, sikrer 
medlemsstaterne fra dette direktivs 
ikrafttræden og uanset en eventuel 
lukning af et affaldsanlæg, jf. stk. 1, at 
driftsherren:
(a) sikrer, at det pågældende anlæg 
drives, og såfremt det lukkes, efter denne 
lukning forvaltes på en måde, der ikke er 
til skade for gennemførelse af kravene i 
direktivet og i eventuel anden relevant 
fællesskabslovgivning, herunder også 
direktiv 2000/60/EF
(b) sikrer, at det pågældende anlæg ikke 
medfører nogen forringelse af overflade-
eller grundvandets tilstand, jf. direktiv 
2000/60/EF, eller jordforurening på 
grund af perkolat, kontamineret vand, 
anden udstrømning eller andet affald, 
hvad enten det er i fast, slamagtig eller 
flydende form
(c) tager alle nødvendige skridt for at rette 
op på følgerne af eventuelle 
overtrædelser, jf. litra b), med henblik på 
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at opnå overholdelse med den relevante 
fællesskabslovgivning, herunder også 
direktiv 2000/60/EF.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 74 fra førstebehandlingen. Med hensyn til den eksisterende 
fællesskabspolitik og -lovgivning på miljøområdet bør der ikke ske yderligere forringelse fra 
det tidspunkt, hvor direktivet træder i kraft, ligesom der bør tages højde for eksisterende 
indvirkninger.

Det er derfor både legitimt og nødvendigt at sikre, at ingen "eksisterende" anlæg har en 
negativ miljømæssig indvirkning. Kun på denne måde er det muligt at forbedre situationen og 
opfylde artikel 1 og 4 i forslaget til direktiv på lang sigt.

Ændringsforslag 33
Artikel 24, stk. 3

3. Artikel 5-11, artikel 12, stk. 1, 2, 5 og 6, 
artikel 13, stk. 4 og 5, og artikel 14, stk. 1-
3, finder ikke anvendelse på 
affaldsanlæg:

udgår

- der ophørte med at modtage affald før 
den ...,
- er ved at afslutte lukningsprocedurerne i 
henhold til gældende 
fællesskabslovgivning eller -programmer 
eller national lovgivning eller nationale 
programmer, der er godkendt af den 
kompetente myndighed, og 
som reelt vil være lukket senest den 
31. december 2010.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne tilfælde inden 
den .. og sørger for, at disse anlæg 
forvaltes på en måde, der ikke er til skade 
for gennemførelsen af målene for dette 
direktiv eller for anden 
fællesskabslovgivning, herunder direktiv 
2000/60/EF.
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Begrundelse

Rådets tekst er ikke konsekvent, eftersom alle bør forsøge at undgå "forhastede" nedlukninger 
af anlæg til udvindingsaffald og de deraf følgende indvirkninger på miljøet og således også 
på menneskers sundhed.  Dette direktiv vedtages for at forbedre forvaltningen af anlæg til 
udvindingsaffald og beskytte mennesker og miljø mod indvirkningerne fra disse anlæg. 
Hensigten er ikke at opfordre til en "epidemi" af forhastede nedlukninger af "eksisterende" 
anlæg for at undgå anvendelse af vigtige bestemmelser. Det er ikke god miljøskik at lovgive 
udelukkende i forbindelse med nedlukning af affaldsanlæg, der endnu ikke eksisterer, mens de 
anlæg, der allerede er i drift, på en eller anden måde overses.

Ændringsforslag 34
Artikel 25, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv inden den 
....*. De underretter straks Kommissionen 
herom.

____
* 24 måneder efter direktivets 
ikrafttræden.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv inden den 
....*. De underretter straks Kommissionen 
herom.

____
* 18 måneder efter direktivets 
ikrafttræden.

Begrundelse

18 måneder bør være tilstrækkeligt til at vedtage nationale bestemmelser med henblik på at 
overholde dette direktiv som foreslået i Kommissionens forslag. I lyset af det tvingende behov 
for at lukke eksisterede huller i EU's lovgivning og forebygge yderligere udslip fra 
udvindingsaffald og deres eftervirkninger i hele Europa bør gennemførelsestiden ikke udvides 
yderligere.

Ændringsforslag 35
Bilag II, punkt 1

1) en beskrivelse af det deponerede affalds 
forventede fysiske og kemiske egenskaber 
på kort og lang sigt under særlig 
henvisning til dets stabilitet under 
overfladeatmosfæriske/-meteorologiske 
forhold

1) en beskrivelse af det deponerede affalds 
forventede fysiske, kemiske og
radiologiske egenskaber på kort og lang 
sigt under særlig henvisning til dets 
stabilitet under 
overfladeatmosfæriske/-meteorologiske 
forhold
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Begrundelse

For at sikre en korrekt og fuldstændig karakteristik skal affaldets radiologiske karakteristika 
medtages.

Ændringsforslag 36
Bilag III

Et affaldsanlæg klassificeres i kategori A, 
hvis:

Et affaldsanlæg klassificeres i kategori A, 
hvis:

- svigt eller ukorrekt drift, f.eks. hvis en 
dynge vælter, eller en dæmning får et 
brud, vil kunne forårsage et større uheld, 
ud fra en risikovurdering, hvor der tages 
hensyn til sådanne faktorer som anlæggets 
nuværende eller fremtidige størrelse, 
placering og miljøbelastning, eller

- det ikke med stor sikkerhed kan 
udelukkes, at der i tilfælde af brud eller 
svigt kan gå menneskeliv tabt og/eller 
opstå alvorlige miljøskader ud fra en 
risikovurdering, hvor der tages hensyn til 
sådanne faktorer som anlæggets nuværende 
eller fremtidige størrelse, placering og 
miljøbelastning, eller

- det rummer affald, der er klassificeret 
som farligt over en bestemt tærskel i 
henhold til direktiv 91/689/EØF, eller

- det rummer affald, der er klassificeret 
som farligt i henhold til direktiv 
91/689/EØF, eller

- det rummer stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som farlige over en bestemt 
tærskel i henhold til direktiv 67/548/EØF 
eller 1999/45/EF.

- det rummer stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som farlige i henhold til 
direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 76 fra førstebehandlingen (og ændringsforslag 77 og 78, der 
ved afstemningen i plenum ved førstebehandlingen blev betragtet som rent sproglige). Rådets 
tekst svækker klassificeringskriterierne for de farligste anlæg til udvindingsaffald, nemlig 
kategori A, og dette er uacceptabelt.  Bevisbyrden bliver omvendt, afhængigt af hvordan 
resultaterne af risikoanalysen skal anvendes. Dette ændringsforslag retter op på dette.
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