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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av 
direktiv 2004/35/EG
(16075/1/2004 – C6-.../2004 – 2003/0107(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16075/1/2004 – C6-.../2004),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0319)2,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 8

(8) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
därför inte gälla för sådana avfallsflöden 
som uppstår i samband med verksamhet för 
utvinning eller bearbetning av mineral som 
inte direkt har med utvinnings- eller 
bearbetningsprocessen att göra, såsom 
hushållsavfall, spillolja, uttjänta fordon, 
använda batterier och ackumulatorer.
Hanteringen av sådant avfall bör omfattas 
av bestämmelserna i rådets direktiv 

Bestämmelserna i detta direktiv bör därför 
inte gälla för sådana avfallsflöden som 
uppstår i samband med verksamhet för 
utvinning eller bearbetning av mineral som 
inte direkt har med utvinnings- eller 
bearbetningsprocessen att göra, såsom 
hushållsavfall, spillolja, uttjänta fordon, 
använda batterier och ackumulatorer.
Hanteringen av sådant avfall bör omfattas 
av bestämmelserna i rådets direktiv 

  
1 Antagna texter från sammanträdet den 31.3.2004, P6_TA2004(0240).
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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75/442/EEG eller rådets 
direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 
om deponering av avfall eller annan 
relevant gemenskapslagstiftning i likhet 
med vad som gäller för avfall som uppstår 
vid en prospekterings-, utvinnings- eller 
bearbetningsanläggning och som 
transporteras till en plats som inte är en 
avfallsanläggning i enlighet med detta 
direktiv.

75/442/EEG eller rådets 
direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 
om deponering av avfall eller annan 
relevant gemenskapslagstiftning.

Motivering

För att det skall råda konsekvens med artikel 2, där det inte medges några undantag av detta 
slag.

Ändringsförslag 2
SKÄL 9

(9) Detta direktiv bör inte heller gälla för 
avfall som uppkommer vid 
offshore-prospektering, -utvinning och -
bearbetning av mineraltillgångar, eller för 
injektering av vatten och återföring av 
grundvatten som pumpats upp, medan inert 
avfall, icke-farligt prospekteringsavfall, 
icke-förorenad jord och avfall från 
utvinning, bearbetning och lagring av torv 
endast bör omfattas av ett begränsat antal 
bestämmelser, med tanke på den låga risk 
de medför för miljön. För icke-farligt 
icke-inert avfall får medlemsstaterna 
sänka eller frångå vissa krav. Sådana 
undantag bör dock inte tillämpas på 
avfallsanläggningar av kategori A.

(9) Detta direktiv bör inte heller gälla för 
avfall som uppkommer vid 
offshore-prospektering, -utvinning och -
bearbetning av mineraltillgångar, eller för 
injektering av vatten och återföring av 
grundvatten som pumpats upp, medan inert 
avfall, icke-farligt prospekteringsavfall, 
icke-förorenad jord och avfall från 
utvinning, bearbetning och lagring av torv 
endast bör omfattas av ett begränsat antal 
bestämmelser, med tanke på den låga risk 
de medför för miljön.

Motivering

För att det skall råda konsekvens med de ändringar som gjorts i artikel 2.

Ändringsförslag 3
SKÄL 11

(11) I enlighet med direktiv 75/442/EEG 
och med tillämpning av artiklarna 31 och 

utgår
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32 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(Euratom) är syftet med hantering av 
avfall som genereras genom utvinning av 
material som används på grund av dess 
radioaktiva egenskaper att säkerställa att 
arbetstagarna, allmänheten och miljön 
skyddas mot faror som uppkommer från 
joniserande strålning. Detta direktiv är 
inte tillämpligt på hanteringen av sådant 
avfall om det redan omfattas av 
lagstiftning som grundas på 
Euratomfördraget.

Motivering

Situationen i fråga om radioaktivt avfall har klarlagts redan i skäl 10.

Ändringsförslag 4
SKÄL 23

(23) Det är nödvändigt att fastställa 
övervakningsförfaranden för drift och 
efterbehandling av avfallsanläggningar. En 
efterbehandlingsperiod för övervakning 
och kontroll av avfallsanläggningar 
i kategori A bör fastställas som står i 
proportion till den risk som den enskilda 
avfallsanläggningen utgör, enligt samma 
krav som i direktiv 1999/31/EG.

(23) Det är nödvändigt att fastställa 
övervakningsförfaranden för drift och 
efterbehandling av avfallsanläggningar.

Motivering

Det går inte för sig att anläggningar för utvinningsavfall bara lämnas åt sitt öde efter att 
driften avslutats. Det finns klara bestämmelser om efterbehandlingsperioden i direktivet och 
de gäller för alla avfallsanläggningar (se artikel 12).

Ändringsförslag 5
SKÄL 26

(26) Verksamhetsutövare vid 
avfallsanläggningar som betjänar 
utvinningsindustrin bör vara skyldiga att 
deponera en finansiell säkerhet eller 
motsvarande i enlighet med förfaranden 

(26) Verksamhetsutövare vid 
avfallsanläggningar som betjänar 
utvinningsindustrin bör vara skyldiga att 
deponera en finansiell säkerhet eller 
motsvarande i enlighet med förfaranden 
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som skall fastställas av medlemsstaterna 
för att garantera att alla skyldigheter som 
föreskrivs i tillståndet uppfylls, inbegripet 
alla bestämmelser om stängning och 
åtgärder därefter av anläggningen. Den 
finansiella säkerheten bör vara tillräckligt 
stor för att täcka kostnaderna för 
rehabilitering av platsen för verksamheten, 
utförd av en oberoende tredje part med 
lämpliga kvalifikationer. Garantin måste
också tillhandahållas innan 
deponeringsverksamheten inleds 
i avfallsanläggningen och bör anpassas 
regelbundet. Dessutom är det viktigt att 
klargöra att verksamhetsutövare vid 
avfallsanläggningar som betjänar 
utvinningsindustrin omfattas av lämpligt 
skadeståndsansvar för miljöskador eller 
överhängande skadehot som uppkommer 
genom deras verksamhet i enlighet med 
principen om att förorenaren betalar och i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/35/EG av den 21 april 2004 om 
ansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador.

som skall fastställas av medlemsstaterna 
för att garantera att alla skyldigheter som 
föreskrivs i tillståndet uppfylls, inbegripet 
alla bestämmelser om stängning och 
åtgärder därefter av anläggningen. Den 
finansiella säkerheten bör vara tillräckligt 
stor för att täcka kostnaderna för 
rehabilitering av det område som 
påverkats av avfallsanläggningen, utförd 
av en oberoende tredje part med lämpliga 
kvalifikationer. Garantin måste också 
tillhandahållas innan 
deponeringsverksamheten inleds 
i avfallsanläggningen och bör anpassas 
regelbundet. Dessutom är det viktigt att 
klargöra att verksamhetsutövare vid 
avfallsanläggningar som betjänar 
utvinningsindustrin omfattas av lämpligt 
skadeståndsansvar för miljöskador eller 
överhängande skadehot som uppkommer 
genom deras verksamhet i enlighet med 
principen om att förorenaren betalar och i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/35/EG av den 21 april 2004 om 
ansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador.

Motivering

Begreppet ”rehabilitering” har givits en sådan definition i rådets text, att det kristallklart 
framgår att det handlar om behandling av ett ”område som påverkats av en 
avfallsanläggning”. Den här ändringen behövs för att vi skall kunna vara säkra på att den 
finansiella säkerheten är tillräckligt stor för att täcka kostnaderna för rehabilitering av hela 
det område som påverkats av avfallsanläggningen, som det ju stod i kommissionens 
ursprungliga förslag (i vars svenska text begreppet ”rehabilitering” återgivits med 
”sanering”, övers. anm.).

Ändringsförslag 6
SKÄL 31

(31) Medlemsstaterna måste se till att det 
på deras respektive territorium görs 
inventeringar av stängda 
avfallsanläggningar som förorsakar 
allvarliga negativa miljöeffekter eller kan 

(31) Medlemsstaterna måste se till att det 
på deras respektive territorium görs 
inventeringar av platser för verksamheten, 
eftersom dessa platser ofta utgör ett ytterst 
allvarligt hot mot miljön. Medlemsstaterna 
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bli allvarliga hot mot människors hälsa 
eller miljön på medellång eller kort sikt.

och gemenskapen har ansvaret för 
rehabilitering av sådana nedlagda platser 
för verksamheten som sannolikt kan 
förorsaka allvarlig skada på miljön. 
Därför måste medel ur strukturfonderna 
och andra lämpliga former av ekonomiskt 
gemenskapsstöd kunna användas för 
dessa inventeringar och för arbetet med 
att städa upp ifrågavarande anläggningar.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 6 från första behandlingen. För närvarande finns det inga 
tillförlitliga upplysningar om hur många stängda eller övergivna avfallsanläggningar det 
finns i EU och var någonstans de ligger. Eftersom förfarandena vid stängning av 
avfallsanläggningar inte varit adekvata, i den mån det ens funnits några sådana förfaranden 
vid den tid anläggningarna stängdes, har dessa anläggningar blivit en belastning från 
gångna tider, vilken ingen tagit hand om, och de är sannskyldiga tidsinställda bomber, 
olyckor som bara väntar på att inträffa, utöver alla de föroreningar de ger upphov till redan i 
vardagslag. Dessutom kommer inte heller vattenramdirektivets mål om ”ingen (ytterligare) 
försämring av vattnets status” samt om ”god ekologisk och kemisk status” för alla 
vattenförekomster senast 2015 att kunna nås, om inte det görs något åt dessa stängda eller 
övergivna anläggningar för utvinningsavfall och det föreliggande direktivet kan bidra till 
uppnåendet av sådana mål.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, PUNKT 1A (ny)

1a. För att artikel 6 i fördraget skall 
tillämpas konsekvent måste 
miljöskyddskraven integreras i 
genomförandet av gemenskapens politik 
och verksamheter till förmån för en 
hållbar utveckling.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 9 från första behandlingen.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Inert avfall och icke-förorenad jord som 
uppkommer vid prospektering, utvinning, 
bearbetning och lagring av 

3. Inert avfall och icke-förorenad jord som 
uppkommer vid prospektering, utvinning, 
bearbetning och lagring av 
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mineraltillgångar och vid drift av stenbrott 
och avfall som uppkommer vid utvinning, 
bearbetning och lagring av torv, skall inte 
omfattas av artiklarna 7, 8, 11.1 och 11.3, 
12, 13.5, 14 och 16, såvida det inte 
deponeras i en avfallsanläggning av 
kategori A.

mineraltillgångar och vid drift av stenbrott 
och avfall som uppkommer vid utvinning, 
bearbetning och lagring av torv, skall inte 
omfattas av artiklarna 11.1 och 11.3, 13.5, 
14 och 16, såvida det inte deponeras i en 
avfallsanläggning av kategori A.

Motivering

Inert avfall behöver inte vara ”farligt” i kemisk bemärkelse, alltså inte ha någon direkt 
giftverkan/toxisk verkan. Ändå kan avfall av det här slaget utan svårighet bli livsfarligt för 
människor genom att de kvävs av det, och detta är också fallet med växt- och djurlivet i 
sötvatten. Det är i första hand de mängder avfall som produceras som är utslagsgivande för 
vilken inverkan avfallet kommer att få och icke-farligt inert avfall utgör huvudmassan av 
EU:s sammanlagda avfallsproduktion. I icke-förorenad jord inträder ofta jäsningsprocesser 
och vissa av dem kan ge upphov till surt lakvatten. Med detta ändringsförslag tas det återigen 
fasta på en tankegång från första behandlingen, nämligen att sådant här avfall bör omfattas 
av ett begränsat antal artiklar. 

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2, PUNKT 3, STYCKE 2

Den behöriga myndigheten får sänka eller 
frångå dessa krav för deponering av 
icke-farligt avfall som genereras vid 
prospektering efter mineraltillgångar, 
förutom olja och evaporiter andra än gips 
och anhydrit, samt för deponering av 
icke-förorenad jord och avfall som 
uppkommer vid utvinning, bearbetning och 
lagring av torv om den anser att kraven i 
artikel 4 är uppfyllda.

Den behöriga myndigheten får sänka eller
frångå dessa krav för deponering av 
icke-farligt avfall som genereras vid 
prospektering efter mineraltillgångar, 
förutom olja och evaporiter andra än gips 
och anhydrit, samt för deponering av avfall 
som uppkommer vid utvinning, 
bearbetning och lagring av torv om den 
anser att kraven i artikel 4 är uppfyllda, 
såvida det inte deponeras i en 
avfallsanläggning av kategori A.

Motivering

Kraven bör inte frångås när avfallet deponeras i en avfallsanläggning av kategori A. I 
icke-förorenad jord inträder ofta jäsningsprocesser och vissa av dem kan ge upphov till surt 
lakvatten.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 2, PUNKT 3, STYCKE 3

Medlemsstaterna får sänka eller frångå utgår
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kraven i artiklarna 11.3, 12.5 och 12.6, 
13.5, 14 och 16 för icke-farligt icke-inert 
avfall, såvida det inte deponeras i en 
avfallsanläggning av kategori A.

Motivering

Det finns absolut ingen vetenskaplig grund för den här ”nya” kategorin av icke-farligt 
icke-inert avfall. Olyckor i anläggningar som innehåller sådant här så kallat icke-farligt 
avfall kan få fysiska konsekvenser i form av att människor kvävs och omkommer, (t. ex. som i 
Stava i Italien, där 268 personer miste livet 1985 i samband med en olycka i ett upplag för 
avfall från brytning av fluorit) och likaså kan vattenlevande växter och djur påverkas. 
Eftersom det här avfallet är ”icke-inert” löser det sig dessutom i vatten och kan ändra den 
kemiska sammansättningen i vattenmiljön genom att till exempel påskynda utsläpp av 
”farliga” ämnen (såsom bly och zink). Följaktligen bör anläggningar för lagring av sådant 
avfall inte undantas från kraven på åtgärder efter övervakningen eller under 
efterbehandlingsperioden och inte heller bör det beviljas några undantag från kraven på 
finansiell säkerhet.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 3, PUNKT 8

8. bearbetning: mekaniska, fysikaliska, 
biologiska, termiska eller kemiska 
processer eller kombinationer av processer, 
som tillämpas på mineraltillgångar, 
inbegripet från driften av stenbrott, i syfte 
att utvinna mineral, inklusive 
partikelstorleksändring, klassering, 
separering, lakning, och omanrikning av 
tidigare kasserat avfall, men med undantag 
för smältning, värmebearbetningsprocesser 
och/eller metallurgisk verksamhet.

8. bearbetning: mekaniska, fysikaliska, 
biologiska, termiska eller kemiska 
processer eller kombinationer av processer, 
som tillämpas på mineraltillgångar, 
inbegripet från driften av stenbrott, i syfte 
att utvinna mineral, inklusive 
partikelstorleksändring, klassering, 
separering, lakning, och omanrikning av 
tidigare kasserat avfall, men med undantag 
för smältning, andra 
värmebearbetningsprocesser än 
kalkbränning och/eller metallurgisk 
verksamhet.

Motivering

Vid första behandlingen (ändringsförslag 17) ställde sig Europaparlamentet med stor 
majoritet bakom att värmebearbetningsprocesser (som då i den svenska översättningen 
benämnts ”termiska processer”, övers. anm.) skulle tas med. I den gemensamma 
ståndpunkten görs det urskillningslöst undantag för alla värmebearbetningsprocesser. Om 
avfall från kalkbränning tas med är detta till större nytta för miljön: avfallet kommer att 
hanteras i kalkbrotten enligt föreskrifterna i detta direktiv. Detta innebär att 
verksamhetsutövaren, med hjälp av en ingående avfallshanteringsplan och övervakning, 
kommer att ha fortsatta möjligheter att materialåtervinna avfall från kalkproduktionen, sörja 
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för stabiliteten i upplagen av sten och säkerheten i fråga om ytan på pallarna och kunna få 
kommersiell avsättning inom jordbruket för lager av obränd och dödbränd kalksten.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 3, PUNKT 15

15. avfallsanläggning: område avsett för 
uppsamling eller deponering av 
utvinningsavfall i fast eller flytande form 
eller i lösning eller suspension under 
följande tidsperioder:

15. avfallsanläggning: område avsett för 
uppsamling eller deponering av 
utvinningsavfall i fast eller flytande form 
eller i lösning eller suspension, vilket anses 
inbegripa fördämningar eller andra 
konstruktioner avsedda att stänga inne, 
hålla tillbaka, avgränsa eller på annat sätt 
stödja en sådan anläggning, samt 
exempelvis upplag och dammar, med 
undantag för håligheter efter brytning där 
avfall läggs tillbaka, efter utvinning av 
mineral, i rehabiliterings- och 
konstruktionssyfte.

– Ingen tid för avfallsanläggningar av 
kategori A och anläggningar för farligt 
avfall som karakteriseras som farligt i 
avfallshanteringsplanen.
– Mer än sex månader för anläggningar 
för farligt avfall som genererats oväntat.
– Mer än ett år för anläggningar för 
icke-farligt icke-inert avfall.
– Mer än tre år för anläggningar för 
icke-förorenad jord, icke-farligt 
prospekteringsavfall, avfall som 
uppkommer vid utvinning, bearbetning 
och lagring av torv och inert avfall.
Sådana anläggningar kan inbegripa 
fördämningar eller andra konstruktioner 
avsedda att stänga inne, hålla tillbaka, 
avgränsa eller på annat sätt stödja en sådan 
anläggning, samt exempelvis upplag och 
dammar, med undantag för håligheter efter 
brytning där avfall läggs tillbaka, efter 
utvinning av mineral, i rehabiliterings- och 
konstruktionssyfte.
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Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 21 från första behandlingen. Alla tidsperioder med 
anknytning till avfallsdeponering bör utgå ur definitionen på begreppet avfallsanläggning. 
Eftersom utvinningsavfallet ibland produceras i stora mängder och/eller har ekologiska eller 
kemiska konsekvenser för sötvattensekosystemen kunde det uppstå allvarliga konsekvenser för 
människors hälsa och för miljön redan under perioder som är kortare än ett år. Det går till 
exempel inte an att som rådet nu föreslår, lämna frågor som berör stabiliteten hos inert avfall 
och kan få som konsekvens att rasolyckor inträffar och människor dödas, utan åtgärd i tre års 
tid.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 3, PUNKT 20

20. rehabilitering: behandling av område 
som påverkats av en avfallsanläggning, så 
att området återställs i tillfredsställande 
skick, särskilt med avseende på 
markvalitet, djur- och växtliv, naturliga 
livsmiljöer, sötvattensystem, landskap och 
eventuella nyttoanvändningar.

20. rehabilitering: behandling av område 
som påverkats av en avfallsanläggning, så 
att området återställs i tillfredsställande 
skick, särskilt med avseende på markvalitet 
(i synnerhet vad gäller markens 
sammansättning och struktur), djur- och 
växtliv, naturliga livsmiljöer, 
sötvattensystem, landskap och eventuella 
nyttoanvändningar, så att åtminstone de 
förhållanden uppnås som rådde innan 
driften inleddes.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 22 från första behandlingen (en aning omformulerat). 
Ovanstående ändring behövs för att möjliggöra aktuell praxis av ett slag som går längre än 
vad som för närvarande avses i definitionen på begreppet ”rehabilitering”. Det handlar då 
om en rehabilitering som skapar ett mervärde hos det rehabiliterade området, jämfört med de 
ursprungliga förhållandena där.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 5, PUNKT 2, LED A, LED I

i) avfallshanteringen i konstruktionsskedet 
och i samband med val av metod för 
utvinning och bearbetning av mineral,

i) alternativ för avfallshanteringen i 
konstruktionsskedet och i samband med val 
av metod för utvinning och bearbetning av 
mineral,

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 26 från första behandlingen. Beslutsfattandet (med 
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tillhörande motiveringar) om alternativ och metoder som varit uppe till behandling bör 
innefatta garantier för att avfallsproduktionen och avfallets skadlighet förebyggs eller 
minskas.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 5, PUNKT 2, LED C

c) Att se till att bortskaffandet av 
utvinningsavfallet sker på ett sätt som är 
säkert på kort och lång sikt, framför allt 
genom att under konstruktionsskedet 
beakta hanteringen under 
avfallsanläggningens drift och efter det att 
den stängts, samt genom att välja en 
konstruktion som kräver liten och, om så är 
möjligt, i slutledet ingen övervakning, 
kontroll eller skötsel av den stängda 
avfallsanläggningen.

c) Att se till att bortskaffandet av 
utvinningsavfallet sker på ett sätt som är 
säkert på kort och lång sikt, framför allt 
genom att under konstruktionsskedet 
beakta hanteringen under 
avfallsanläggningens drift och efter det att 
den stängts, samt genom att välja en 
konstruktion som kräver liten och, om så är 
möjligt, i slutledet ingen övervakning, 
kontroll eller skötsel av den stängda 
avfallsanläggningen för att förebygga 
eventuella skadeverkningar på lång sikt 
till följd av att föroreningar kommer ut i 
luft eller vatten från anläggningen, eller 
åtminstone nedbringa dessa 
skadeverkningar till minsta möjliga samt 
trygga den geotekniska stabiliteten på 
lång sikt hos alla dammar eller upplag 
som når högre upp än den ursprungliga 
markytan.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 29 från första behandlingen.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 5, PUNKT 3, LED G

g) Åtgärder för förebyggande eller 
minimering av försämring av vattnets 
status, och förorening av luft och mark 
enligt artikel 13.

g) Åtgärder för förebyggande av 
försämring av vattnets status, och 
förorening av luft och mark enligt 
artikel 13.

Motivering

Det här tillägget behövs för att ett av syftena med EU:s ramdirektiv om vatten skall kunna 
nås, där det ju talas om att ”förebygga” och inte om att ”minimera” en försämring av 
vattnets status (jfr kommissionens ursprungliga förslag).
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Ändringsförslag 17
ARTIKEL 5, PUNKT 3, STYCKE 2

Avfallshanteringsplanen skall ge 
tillräckliga upplysningar för att den 
behöriga myndigheten skall kunna bedöma 
huruvida verksamhetsutövaren kan 
uppfylla syftena med 
avfallshanteringsplanen enligt punkt 2 och 
fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet.

Avfallshanteringsplanen skall ge 
tillräckliga upplysningar för att den 
behöriga myndigheten skall kunna bedöma 
huruvida verksamhetsutövaren kan 
uppfylla syftena med 
avfallshanteringsplanen enligt punkt 2 och 
fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet. 
I planen skall framför allt påvisas hur det 
alternativ och den metod som valts i 
enlighet med punkt 2 a i kommer att leda 
till att målen med avfallshanteringsplanen 
enligt artikel 5.2 a uppnås.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 34 från första behandlingen. Beslutsfattandet (med 
tillhörande motiveringar) om alternativ och metoder som varit uppe till behandling bör 
innefatta garantier för att avfallsproduktionen och avfallets skadlighet förebyggs eller 
minskas.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 7, PUNKT 2, LED BA (nytt)

ba) Uppgifter om vilket eller vilka mineral 
som utvunnits samt om eventuella andra 
jordlager och/eller typer av gråberg som 
kommer att förflyttas i samband med 
utvinningsverksamheten.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 38 från första behandlingen. I ansökan behövs det också 
uppgifter om vilket eller vilka mineral som utvunnits samt om de andra jordlagren, eftersom 
riskerna och de skyddsåtgärder som måste vidtas i hög grad kommer att bero av dessa 
uppgifter.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 1. Medlemsstaterna skall se till att 
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verksamhetsutövaren, när denne i 
rehabiliterings- och konstruktionssyfte 
återfyller utvinningsavfall i håligheter efter 
brytning, oavsett om dessa har tillkommit 
genom utvinning ovan eller under jord, 
vidtar lämpliga åtgärder för att

verksamhetsutövaren, när denne i 
rehabiliterings- och konstruktionssyfte 
återfyller utvinningsavfall och andra 
restprodukter i håligheter efter brytning, 
oavsett om dessa har tillkommit genom 
utvinning ovan eller under jord, vidtar 
lämpliga åtgärder för att

1. garantera utvinningsavfallets stabilitet i 
enlighet med artikel 11.2 på motsvarande 
sätt,

1. garantera utvinningsavfallets stabilitet, 
liksom också stabiliteten i håligheterna 
efter brytning, i enlighet med artikel 11.2 
på motsvarande sätt,

2. förebygga förorening av mark samt 
yt- och grundvatten i enlighet med 
artikel 13.1 och 13.3 på motsvarande sätt,

2. förebygga förorening av mark samt 
yt- och grundvatten i enlighet med 
artiklarna 13.1, 13.3 och 13.4a på 
motsvarande sätt,

3. se till att utvinningsavfallet övervakas i 
enlighet med artikel 12.4 och 12.5 på 
motsvarande sätt.

3. se till att utvinningsavfallet, liksom 
också stabiliteten i håligheterna efter 
brytning, övervakas i enlighet med 
artikel 12.4 och 12.5 på motsvarande sätt.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 42, 43, 44 och 45 från första behandlingen (valet av ordet 
”restprodukter” innebär en garanti för ökad rättslig säkerhet). Stabiliteten hos avfallet kan 
inte garanteras om inte också håligheten efter brytning görs stabil. Fortsatt fysikalisk och 
kemisk stabilitet kan inte garanteras eller övervakas om inte övervakningen också inriktas på 
håligheten efter brytning (som ju kan bli den största källan till vattenföroreningar).

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 11, PUNKT 2, LED A

a) Avfallsanläggningen skall vara placerad 
på en lämplig plats, särskilt mot bakgrund 
av geologiska, hydrologiska, 
hydrogeologiska, seismiska och 
geotekniska faktorer, och skall vara så 
konstruerad att den på kort och lång sikt 
uppfyller alla villkor avseende 
förebyggande av förorening av mark, luft, 
grundvatten och ytvatten med beaktande av 
särskilt direktiven 76/464/EEG, 80/68/EEG 
och 2000/60/EG, effektiv uppsamling av 
förorenat vatten och lakvatten enligt kraven 
i tillståndet och begränsning av vatten- och 
vinderosion så långt det är tekniskt möjligt 

a) Avfallsanläggningen skall vara placerad 
på en lämplig plats, särskilt mot bakgrund 
av gemenskapens eller den nationella 
lagstiftningens skyldigheter i fråga om 
skyddade områden samt geologiska, 
hydrologiska, hydrogeologiska, seismiska 
och geotekniska faktorer, och skall vara så 
konstruerad att den på kort och lång sikt 
uppfyller alla villkor avseende 
förebyggande av förorening av mark, luft, 
grundvatten och ytvatten med beaktande av 
särskilt direktiven 76/464/EEG, 80/68/EEG 
och 2000/60/EG, effektiv uppsamling av 
förorenat vatten och lakvatten enligt kraven 
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och ekonomiskt rimligt. i tillståndet och begränsning av vatten- och 
vinderosion så långt det är tekniskt möjligt 
och ekonomiskt rimligt.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 46  från första behandlingen. Gemenskapslagstiftningens 
skyldigheter i fråga om bevarandet av livsmiljöer och arter påverkar markanvändningen och 
därför bör det tas hänsyn till dem då det fattas beslut om var någonstans en 
avfallsanläggning skall placeras. Märk väl att det i denna punkt talas om 
”avfallsanläggningar” och inte om faktisk ”utvinningsverksamhet”. Avfallsanläggningarna 
behöver ju inte ligga precis där malmfyndigheterna finns.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 11, PUNKT 2, LED CA (nytt)

ca) Lämpliga arrangemang skall göras så 
att anläggningens utformning, 
förläggningsplats och konstruktion 
valideras av en oberoende sakkunnig som 
inte är anställd av det 
verksamhetsutövande företaget innan 
driften påbörjas. Rapporterna från dessa 
oberoende valideringar skall framför allt 
tillställas den behöriga myndigheten som 
sedan använder dem för att godkänna 
anläggningens utformning, 
förläggningsplats och konstruktion.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 48 från första behandlingen. Oberoende övervakning från 
utomståendes sida, med rapportering direkt till den behöriga myndigheten, är ytterst viktig 
för att avfallsanläggningarnas säkerhet skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 12, PUNKT 5, LED BA (nytt)

ba) det vid behov byggs anläggningar för 
passiv eller aktiv vattenrening för att 
förhindra att förorenat lakvatten från 
anläggningen läcker ut i angränsande 
grund- eller ytvattenförekomster.
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Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 55 från första behandlingen. I sin nuvarande lydelse handlar 
led a och b enbart om den fysiska stabiliteten och förebyggandet av erosion genom alltför 
stark avrinning. I de flesta fall kommer det också att behövas åtgärder till förmån för 
vattenkvaliteten och då blir det ofta nödvändigt med passiv eller aktiv vattenrening.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 12, PUNKT 6, STYCKE 3

Verksamhetsutövaren skall i de fall och 
den omfattning som den behöriga 
myndigheten bestämmer på grundval av 
samlade uppgifter rapportera alla 
övervakningsresultat till de behöriga 
myndigheterna, i syfte att visa att 
tillståndsvillkoren följs och öka 
kunskaperna om avfall och 
avfallsanläggningars beteende.

Verksamhetsutövaren skall i de fall och
den omfattning som den behöriga 
myndigheten bestämmer, och i vart fall 
minst en gång om året, på grundval av 
samlade uppgifter rapportera alla 
övervakningsresultat till de behöriga 
myndigheterna, i syfte att visa att 
tillståndsvillkoren följs och öka 
kunskaperna om avfall och 
avfallsanläggningars beteende.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 56 från första behandlingen. Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 13, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Den behöriga myndigheten skall förvissa 
sig om att verksamhetsutövaren har 
vidtagit alla åtgärder som behövs för att

1. Den behöriga myndigheten skall förvissa 
sig om att verksamhetsutövaren har 
vidtagit alla åtgärder som behövs för att 
uppfylla gemenskapens miljönormer och 
framför allt, i enlighet med direktiv 
2000/60/EG, för att förhindra att 
vattenstatusen försämras, bland annat för 
att

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 58 från första behandlingen.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED BA (nytt)
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ba) uppsamla förorenat vatten och 
lakvatten,

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 61 från första behandlingen.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 13, PUNKT 4A (ny)

4a. För håligheter efter brytning, också 
underjordiska håligheter och återfyllda 
dagbrott, där det får strömma in vatten 
efter att driften lagts ned, gäller att 
verksamhetsutövaren skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att inte vattnets 
status skall försämras och marken 
förorenas samt, senast sex månader innan 
länspumpningen av håligheten upphör, 
tillhandahålla den behöriga myndigheten 
information om följande:
a) En karta över håligheterna, där det 
klart anges i vilka det skall få strömma in 
vatten efter att länspumpningen upphört 
och med angivande av geologiska detaljer.
b) En kvantitativ och kvalitativ 
sammanfattning av det vatten som 
påträffats i håligheterna under 
åtminstone de två sista åren det bedrivits 
brytning i dem.
c) Prognoser om hur eventuella utsläpp 
av föroreningar från håligheterna kan 
komma att påverka grundvattnet och 
ytvattnet, med uppgifter också om var och 
i vilka mängder utsläppen sannolikt 
kommer att inträffa, samt planer för att 
minska och avhjälpa skadeverkningarna 
av sådana utsläpp.
d) Förslag till hur vatteninströmningen i 
håligheterna skall övervakas, för att man 
snabbt skall förvarnas om att det behövs 
skademinskande åtgärder.
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Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 65 från första behandlingen. Volymmässigt sett har EU 
mycket större problem med föroreningar från håligheter som uppstått vid brytning och sedan 
lämnats åt sitt öde efter nedlagd drift, än med föroreningar från utvinningsavfallet, och det 
här problemet kommer aldrig att åtgärdas adekvat så länge som varje medlemsstat har sin 
fulla frihet att strunta i det. Därför bör också sådana håligheter vara föremål för effektiv 
kontroll. Bestämmelser om förorening från håligheter som uppstått vid brytning innebär inte 
någon övermäktig belastning (till exempel Förenade kungarikets lagstiftning känner dem 
redan och där har de varit i kraft i fem år utan att medföra några större kostnader eller 
olägenheter för näringslivet, men däremot varit till stor nytta för tillsynsmyndighetens 
beslutsfattande).

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 14, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Innan verksamhet som omfattar 
uppsamling eller deponering av 
utvinningsavfall i en avfallsanläggning 
inleds, skall den behöriga myndigheten 
kräva en finansiell säkerhet (t.ex. i form av 
en garantisumma, inbegripet industristödda 
gemensamma garantifonder) eller 
motsvarande, i enlighet med förfaranden 
som skall fastställas av medlemsstaterna så 
att

1. Innan verksamhet som omfattar 
uppsamling eller deponering av 
utvinningsavfall i en avfallsanläggning 
inleds, skall den behöriga myndigheten 
kräva en finansiell säkerhet (t.ex. i form av 
en garantisumma eller motsvarande, 
inbegripet industristödda gemensamma 
garantifonder), i enlighet med förfaranden 
som skall fastställas av medlemsstaterna 
och godkännas av kommissionen så att

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 66 från första behandlingen.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 14, PUNKT 1, LED B

b) det alltid finns tillräckliga medel 
tillgängliga för att rehabilitera platsen för 
verksamheten.

b) det alltid finns tillräckliga medel 
tillgängliga för att rehabilitera platsen för 
verksamheten samt det område som 
påverkats av avfallsanläggningen.

Motivering

Begreppet ”rehabilitering” har givits en sådan definition i rådets text, att det kristallklart 
framgår att det handlar om behandling av ett ”område som påverkats av en 
avfallsanläggning”. Den här ändringen behövs för att vi skall kunna vara säkra på att den 
finansiella säkerheten är tillräckligt stor för att täcka kostnaderna för rehabilitering av hela 
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det område som påverkats av avfallsanläggningen, som det ju stod i kommissionens 
ursprungliga förslag (i vars svenska text begreppet ”rehabilitering” återgivits med 
”sanering”, övers. anm.).

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 14, PUNKT 3

3. Säkerhetens storlek skall på lämpligt sätt 
anpassas till den rehabiliteringsverksamhet 
som behöver genomföras vid 
avfallsanläggningen.

3. Säkerhetens storlek skall regelbundet på 
lämpligt sätt anpassas till den 
rehabiliteringsverksamhet som behöver 
genomföras vid avfallsanläggningen samt 
på det område som påverkats av den.

Motivering

Här återinsätts kommissionens ursprungliga text. Begreppet ”rehabilitering” har givits en 
sådan definition i rådets text, att det kristallklart framgår att det handlar om behandling av 
ett ”område som påverkats av en avfallsanläggning”. Den här ändringen behövs för att vi 
skall kunna vara säkra på att den finansiella säkerheten är tillräckligt stor för att täcka 
kostnaderna för rehabilitering av hela det område som påverkats av avfallsanläggningen, 
som det ju stod i kommissionens ursprungliga förslag (i vars svenska text begreppet 
”rehabilitering” återgivits med ”sanering”, övers. anm.).

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 20

Inventeringar av stängda 
avfallsanläggningar

Inventeringar av områden där driften 
avslutats

Medlemsstaterna skall se till att det görs 
inventeringar, som regelbundet 
uppdateras, av stängda 
avfallsanläggningar (inklusive övergivna
anläggningar) på deras respektive 
territorium som förorsakar allvarliga 
negativa miljöeffekter eller kan bli 
allvarliga hot mot människors hälsa eller 
miljön på medellång eller kort sikt. Dessa 
inventeringar, som skall göras tillgängliga 
för allmänheten, skall ske inom fyra år 
efter den ..., med beaktande av de 
eventuellt tillgängliga metoder som anges 
i artikel 21.

Medlemsstaterna skall se till att:

1. det inom tre år efter att detta direktiv 
trätt i kraft görs inventeringar av områden 
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där driften avslutats (inklusive nedlagda
anläggningar) på deras respektive 
territorium. Dessa inventeringar, som skall 
göras tillgängliga för allmänheten, skall 
innefatta uppgifter om åtminstone 
följande:
a) Områdets belägenhet, sorterad efter 
geografiskt område.
b) Vilket eller vilka mineral som tidigare 
utvunnits.
c) Vilka slags avfall som finns på 
området.
d) Områdets fysiska och kemiska 
stabilitet.
e) Eventuell uppkomst av surt eller 
alkaliskt lakvatten eller koncentration av 
metaller.
f) Miljöförhållandena inom området, med 
särskild hänsyn tagen till kvaliteten på 
marken, ytvattnet och de 
tillrinningsområden som tar emot detta, 
också delavrinningsområden, samt 
grundvattnet.
2. Områden som uppförts i de 
inventeringar som avses i föregående 
punkt klassificeras enligt sin inverkan på 
människors hälsa och miljön, varvid den
övre gruppen i inventeringarna skall 
omfatta stängda anläggningar som 
förorsakar allvarliga negativa 
miljöeffekter eller har potentialen att bli 
allvarliga hot mot människors hälsa, 
miljön och/eller egendom under den 
närmare framtiden, och den undre 
gruppen omfatta anläggningar som inte 
har betydande negativa miljöeffekter och 
ingen potential att i framtiden utgöra ett 
allvarligt hot mot människors hälsa, 
miljön och/eller egendom.
3. Rehabilitering av sådana avslutade 
avfallsanläggningar som ingår i den övre 
gruppen i inventeringen inleds senast fyra 
år efter att detta direktiv trätt i kraft, i 
enlighet med kraven i artikel 4 i 
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direktiv 75/442/EEG, varvid den behöriga 
myndigheten, i de fall den inte kan 
garantera att alla nödvändiga 
rehabiliteringsåtgärder inleds samtidigt, 
skall fatta beslut om vilka områden som 
måste rehabiliteras först.
4. Avfallsproducenten skall stå för vad det 
kostar ekonomiskt att uppfylla kraven i 
punkt 3, förutsatt att producenten är känd 
och anträffbar. Om avfallsproducenten 
inte är känd eller anträffbar, skall 
nationella bestämmelser eller 
gemenskapens bestämmelser om ansvar 
tillämpas.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 71 från första behandlingen. För närvarande finns det inga 
tillförlitliga upplysningar om hur många stängda eller övergivna avfallsanläggningar det 
finns i EU och var någonstans de ligger. Medlemsstaterna måste sammanställa inventeringar 
av alla dessa anläggningar. Det måste skapas garantier för att man skall kunna råda bot på 
de allvarliga negativa miljöeffekter som vållas av stängda/övergivna anläggningar, framför 
allt i Central- och Östeuropa (och som rådet lämnat fullständigt utan beaktande i sin 
gemensamma ståndpunkt). Eftersom förfarandena vid stängning av avfallsanläggningar inte 
varit adekvata, i den mån det ens funnits några sådana förfaranden vid den tid 
anläggningarna stängdes, har dessa anläggningar blivit en belastning från gångna tider, 
vilken ingen tagit hand om, och de är sannskyldiga tidsinställda bomber, olyckor som bara 
väntar på att inträffa, utöver alla de föroreningar de ger upphov till redan i vardagslag.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 21, PUNKT 1

1. Kommissionen skall, med biträde av den 
kommitté som avses i artikel 23, se till att 
ett adekvat utbyte av teknisk och 
vetenskaplig information äger rum mellan 
medlemsstaterna med syfte att bidra till 
utvecklingen av metoder för att

1. Kommissionen skall, med biträde av den 
kommitté som avses i artikel 23, se till att 
ett adekvat utbyte av teknisk och 
vetenskaplig information äger rum mellan 
medlemsstaterna med syfte att bidra till 
utvecklingen av metoder för att genomföra 
artikel 20.

a) genomföra artikel 20,
b) rehabilitera sådana stängda 
avfallsanläggningar som identifierats 
enligt artikel 20 för att uppfylla kraven i 
artikel 4.
Sådana metoder skall möjliggöra Sådana metoder skall möjliggöra 
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införandet av lämpligaste 
riskbedömningsförfaranden och åtgärder 
för återställande som är anpassade till de 
olika geologiska, hydrogeologiska och 
klimatologiska förhållandena i hela 
Europa.

införandet av lämpligaste 
riskbedömningsförfaranden och åtgärder 
för återställande som är anpassade till de 
olika geologiska, hydrogeologiska och 
klimatologiska förhållandena i hela 
Europa.

Motivering

För att det skall råda konsekvens med de ändringar som gjorts i artikel 20.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 24, PUNKT 2A (ny)

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 skall medlemsstaterna se till att 
verksamhetsutövare, från och med att 
detta direktiv trätt i kraft och utan hinder 
av eventuellt avslutande av en 
avfallsanläggning av det slag som avses i 
punkt 1:
a) ser till att anläggningen i fråga drivs, 
eller i händelse av att driften avslutas, 
hanteras efter avslutningen på ett sådant 
sätt som inte blir till förfång för 
uppnåendet av målen med detta direktiv 
eller någon annan relevant 
gemenskapslagstiftning, inbegripet 
direktiv 2000/60/EG,
b) ser till att anläggningen i fråga inte 
vållar någon försämring av yt- eller 
grundvattenstatus i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG eller någon 
markförorening till följd av lakvatten, 
annat förorenat vatten eller annan 
utsläpps- eller avfallsprodukt, oavsett om i 
flytande form, i form av vattenblandning, 
s.k. slurry, eller i fast form,
c) vidtar alla nödvändiga åtgärder för att 
avhjälpa följderna av eventuella 
överträdelser av led b för att uppnå 
efterlevnad av relevant 
gemenskapslagstiftning, inklusive 
direktiv 2000/60/EG.
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Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 74 från första behandlingen. Med hänsyn tagen till 
gemenskapens nuvarande miljöpolitik och miljölagstiftning bör ingen ytterligare försämring 
inträffa efter att detta direktiv trätt i kraft och aktuella fall av miljöpåverkan bör åtgärdas. 

Därför är det rätt och riktigt och även nödvändigt att det ses till att ingen ”befintlig” 
anläggning kan fortsätta att påverka miljön negativt. Det finns inget annat sätt att hjälpa upp 
situationen och på lång sikt uppfylla bestämmelserna i artiklarna 1 och 4 i det föreslagna 
direktivet.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 24, PUNKT 3

3. Artiklarna 5−11, 12.1, 12.2, 12.5, 12.6, 
13.4, 13.5 samt 14.1−14.3 skall inte 
tillämpas på de avfallsanläggningar som

utgår

– före den ... inte längre tog emot avfall,
– håller på att stänga i enlighet med 
gällande gemenskapslagstiftning eller 
nationell lagstiftning eller program som 
har godkänts av den behöriga 
myndigheten, och
– i realiteten kommer att vara stängda 
senast den 31 december 2010.
Medlemsstaterna skall senast den ... 
meddela sådana fall till kommissionen 
och säkerställa att dessa anläggningar 
sköts på ett sätt som inte hindrar 
uppfyllandet av syftet med detta direktiv 
eller syftet med någon annan 
gemenskapslagstiftning, inklusive direktiv 
2000/60/EG.

Motivering

Rådets text är inkonsekvent, eftersom vi alla bör försöka undvika ”överilade” stängningar av 
anläggningar för utvinningsavfall, med de konsekvenser för miljön och ty åtföljande 
återverkningar på människors hälsa detta för med sig. Det här direktivet antas för att man 
skall få bättre möjligheter att hantera utvinningsavfall och skydda människor och miljö från 
inverkningarna av sådant avfall. Direktivet bör inte uppmuntra till ”brådstörtade” 
nedläggningar av ”befintliga” anläggningar, för att man på det sättet skall slippa tillämpa 
viktiga bestämmelser. Det vittnar inte om någon god miljöpraxis om man lagstiftar bara med 
tanke på nedläggning av avfallsanläggningar som ännu inte finns, medan man på sätt och vis 
förbigår dem som redan är i drift.
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Ändringsförslag 34
ARTIKEL 25, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv före den ...*. De skall 
genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv före den ...*. De skall 
genast underrätta kommissionen om detta.

* 24 månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

* 18 månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Motivering

Det borde räcka med 18 månader för att medlemsstaterna skall hinna sätta i kraft de 
bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv, såsom ju också kommissionen 
föreslagit. Med beaktande av hur bråttom det är att täppa till de nuvarande luckorna i 
gemenskapslagstiftningen och i hela Europa förhindra ytterligare utsläpp av utvinningsavfall 
med de konsekvenser de för med sig bör länderna inte få mera tid på sig för införlivandet.

Ändringsförslag 35
BILAGA II, PUNKT 1

1. En redogörelse för förväntade 
fysikaliska och kemiska egenskaper hos 
det avfall som skall deponeras på kort och 
lång sikt, med särskilt omnämnande av hur 
stabilt det är under de atmosfäriska och 
meteorologiska förhållanden som råder vid 
markytan.

1. En redogörelse för förväntade 
fysikaliska, kemiska och radiologiska
egenskaper hos det avfall som skall 
deponeras på kort och lång sikt, med 
särskilt omnämnande av hur stabilt det är 
under de atmosfäriska och meteorologiska 
förhållanden som råder vid markytan.

Motivering

En korrekt och fullständig redogörelse förutsätter att det också redogörs för avfallets 
radiologiska egenskaper.

Ändringsförslag 36
BILAGA III

En avfallsanläggning skall klassificeras i 
kategori A om

En avfallsanläggning skall klassificeras i 
kategori A om

– brister eller felaktig drift, t.ex. att ett 
upplag kollapsar eller en fördämning 

– förlust av människoliv och/eller 
betydande skador på miljön om 
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rämnar, skulle kunna leda till en allvarlig 
olyckshändelse på grundval av en 
riskbedömning där faktorer som 
avfallsanläggningens nuvarande eller 
framtida storlek, lokalisering och 
miljöpåverkan har beaktats, eller

anläggningen skadas eller kollapsar inte 
fullständigt kan uteslutas på grundval av 
riskbedömning där faktorer som 
avfallsanläggningens nuvarande eller 
framtida storlek, lokalisering och 
miljöpåverkan har beaktats, eller

– den innehåller avfall som över en viss 
tröskel klassificeras som farligt enligt 
direktiv 91/689/EEG, eller

– den innehåller avfall som klassificeras 
som farligt enligt direktiv 91/689/EEG, 
eller

– den innehåller ämnen eller preparat som 
över en viss tröskel klassificeras som 
farliga enligt direktiv 67/548/EEG eller 
1999/45/EG.

– den innehåller ämnen eller preparat 
klassificeras som farliga enligt 
direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 76 från första behandlingen (samt ändringsförslagen 77 och 
78 som inför omröstningen i plenum i samband med första behandlingen ansågs vara av rent 
språklig natur). Rådets text innebär att klassificeringskriterierna för de farligaste 
anläggningarna för utvinningsavfall (alltså avfallsanläggningar av kategori A) görs mindre 
rigorösa och detta är oacceptabelt. Där skapas också en omvänd bevisbörda för hur 
resultaten av riskbedömning  skall användas. I ändringsförslaget rättas detta till.
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