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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 
forordning om overførsel af affald
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0379)2,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0172)3,

– 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 9

(9) Overførsel af affald fra væbnede 
styrker eller hjælpeorganisationer bør 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, når det importeres til 
Fællesskabet i visse situationer (herunder 
transit inden for Fællesskabet, når affaldet 
er ankommet dertil). Krav i henhold til 
folkeretten og internationale aftaler bør 
overholdes i forbindelse med sådanne 
overførsler. I tilfælde, hvor en overførsel 

(9) Overførsel af affald fra væbnede 
styrker eller hjælpeorganisationer bør 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, når det importeres til 
Fællesskabet i visse situationer (herunder 
transit inden for Fællesskabet, når affaldet 
er ankommet dertil). Krav i henhold til 
folkeretten og internationale aftaler bør 
overholdes i forbindelse med sådanne 
overførsler. I sådanne tilfælde bør enhver

  
1 EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 281.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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af affald er i transit gennem en 
medlemsstat på vej til nyttiggørelse eller 
bortskaffelse i et bestemmelsesland i 
Fællesskabet, bør den kompetente transit-
myndighed og den kompetente 
bestemmelsesmyndighed på forhånd 
underrettes om overførslen og dens 
bestemmelsessted.

kompetent transitmyndighed og den 
kompetente bestemmelsesmyndighed i 
Fællesskabet på forhånd underrettes om 
overførslen og dens bestemmelsessted.

Begrundelse

Den kompetente bestemmelsesmyndighed bør på forhånd underrettes om overførslen og dens 
bestemmelsessted, også i tilfælde hvor overførslen ikke er i transit gennem en medlemsstat 
(f.eks. import til en medlemsstat via en lufthavn).

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 3, litra b

b) overførsel af affald opstået om bord på 
flyvemaskiner, indtil dette affald losses 
med henblik på nyttiggørelse eller 
bortskaffelse

b) overførsel af affald opstået om bord på 
køretøjer, tog, flyvemaskiner og skibe, 
indtil dette affald losses med henblik på 
nyttiggørelse eller bortskaffelse

Begrundelse

Undtagelsen for affald opstået om bord på flyvemaskiner bør udvides til at omfatte alle 
former for transport, fordi kravene i forordningen også vil være uforholdsmæssige i 
forbindelse med affald opstået om bord i andre transportmidler end flyvemaskiner.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 3, litra d

d) overførsler, der er underlagt 
godkendelseskravene i forordning (EF) 
nr. 1774/2002

udgår

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 11 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Der er ingen gode argumenter for, at animalske biprodukter, som ifølge definitionen i artikel 
1 i direktiv 75/442/EØF betragtes som affald, ikke er omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. Direktiv 75/442/EØF og denne forordning er begge horisontal 
lovgivning, hvorunder alt affald henhører. Forordning (EF) nr. 1774/2002 omhandler i første 
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række de sundhedsmæssige bestemmelser vedrørende animalske biprodukter og i langt 
mindre grad de miljømæssige aspekter ved affaldet af animalske biprodukter. For at sikre, at 
overførslen af dette affald sker på en miljømæssigt forsvarlig måde, bør dette affald henhøre 
under denne forordnings anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 3, litra g

g) import til Fællesskabet af affald fra 
væbnede styrker eller hjælpeorganisationer 
i forbindelse med krisesituationer og 
fredsskabende eller fredsbevarende 
operationer, når affaldet overføres direkte 
eller indirekte til bestemmelseslandet af 
eller på vegne af de pågældende væbnede 
styrker eller hjælpeorganisationer. I 
tilfælde hvor overførslen (af affald) er i 
transit gennem en medlemsstat på vej til 
nyttiggørelse eller bortskaffelse i 
bestemmelseslandet, underrettes den 
kompetente transitmyndighed og den 
kompetente bestemmelsesmyndighed på 
forhånd om overførslen og dens 
bestemmelsessted.

g) import til Fællesskabet af affald fra 
væbnede styrker eller hjælpeorganisationer 
i forbindelse med krisesituationer og 
fredsskabende eller fredsbevarende 
operationer, når affaldet overføres direkte 
eller indirekte til bestemmelseslandet af 
eller på vegne af de pågældende væbnede 
styrker eller hjælpeorganisationer. I 
sådanne tilfælde underrettes enhver 
kompetent transitmyndighed og den 
kompetente bestemmelsesmyndighed i 
Fællesskabet på forhånd om overførslen 
og dens bestemmelsessted.

Begrundelse

Den kompetente bestemmelsesmyndighed bør på forhånd underrettes om overførslen og dens 
bestemmelsessted, også i tilfælde hvor overførslen ikke er i transit gennem en medlemsstat 
(f.eks. import til en medlemsstat via en lufthavn).

Ændringsforslag 5
Artikel 1, stk. 5 a (nyt)

5a. Senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden fastlægger 
Kommissionen efter den procedure, der er 
nævnt i artikel 18 i direktiv 75/442/EØF, 
retningslinjer for bestemmelse af, hvornår 
et skib eller et køretøj skal anses som 
affald i den i artikel 1, litra a), i dette 
direktiv omhandlede forstand.
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 112 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Skibe har en særlig karakter i affaldssammenhæng. De sejler verden rundt og kan derfor 
erklæres for affald et hvilket som helst sted i verden. For at undgå håndteringsomkostninger i 
forbindelse med en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse kan ejeren blot sørge for, at skibets 
sidste rejse går til et tredjeland med lavere håndteringsstandarder og først erklære det affald 
ved dets ankomst. På denne måde kan skibe, der opfylder kravene for at kunne blive defineret 
som affald, omgå bestemmelserne i affaldslovgivningen og dermed bestemmelserne i 
forordningen om overførsel af affald. Der er brug for retningslinjer for at lukke dette hul i 
affaldslovgivningen, så meget mere som det forholder sig sådan, at mange gamle skibe, 
hvoraf de fleste indeholder betydelige mængder farlige stoffer eller materialer, venter på at 
blive skrottet. Der gælder en lignende situation for udrangerede køretøjer om end i mindre 
målestok.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 2, indledning

2. Overførsel af følgende affald bestemt til 
nyttiggørelse er underlagt det generelle 
krav, at det skal være ledsaget af bestemte 
oplysninger som fastsat i artikel 18:

2. Overførsel af følgende affald bestemt til 
nyttiggørelse er underlagt det generelle 
krav, at det skal være ledsaget af bestemte 
oplysninger som fastsat i artikel 18, hvis 
mængden af det overførte affald er over 
20 kg:

Begrundelse

Kravene om indgåelse af en kontrakt og om, at det i artikel 3, stk. 2, nævnte affald ledsages af 
den i bilag VII indeholdte formular, er uforholdsmæssige for små mængder overført affald. 
Sådanne små mængder kan sendes pr. post, herunder i tilfælde af tilbagetagelse af systemer, 
eller kan medbringes af personer, der krydser grænserne (f.eks. emballageaffald eller en
kasseret avis).

Ændringsforslag 7
Artikel 3, stk. 5

5. Overførsel af blandet kommunalt affald 
(affaldsindgang 20 03 01) indsamlet fra 
private husholdninger, herunder i tilfælde, 
hvor denne indsamling også omfatter 
sådant affald fra andre producenter, til 
nyttiggørelses- og bortskaffelsesanlæg er i 
overensstemmelse med denne forordning 

5. Overførsel af blandet kommunalt affald 
(affaldsindgang 20 03 01) indsamlet fra 
private husholdninger, herunder i tilfælde, 
hvor denne indsamling også omfatter 
sådant affald fra andre producenter, samt 
overførsel af rester fra forbrænding af 
sådant affald, til nyttiggørelses- og 
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underlagt samme bestemmelser som 
overførsel af affald bestemt til 
bortskaffelse.

bortskaffelsesanlæg er i overensstemmelse 
med denne forordning underlagt samme 
bestemmelser som overførsel af affald 
bestemt til bortskaffelse.

Begrundelse

Både indsamlet husholdningsaffald og rester fra forbrænding af husholdningsaffald har en 
særlig ordning, fordi det er de eneste affaldskategorier, der er anført i bilag II til Basel-
konventionen. Det er på linje med betragtning 26 i den fælles holdning. Desuden vil 
vedtagelsen af dette ændringsforslag gøre en ende på det vanskelige spørgsmål, der mange 
gange er blevet forelagt EU-Domstolen med henblik på at forsøge at definere, hvad der 
"nyttiggørelse", og hvad der er "bortskaffelse" af sådant affald.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, stk. 5 a (nyt)

5a. Overførsel af affald, som er bestemt til 
blanding, ompakning, omladning, 
oplagring eller andre tiltag, der ikke 
betragtes som endelig bortskaffelse eller 
endelig nyttiggørelse, er ikke tilladt.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 21 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Såkaldt midlertidig bortskaffelse eller midlertidig nyttiggørelse vil blot føre til uklarheder. 
Affald, som først skal oplagres i lang tid, blandes eller ompakkes, giver anledning til 
problemer ved håndteringen, og der åbnes mulighed for svig. Sådanne grænseoverskridende 
transporter af affald bør slet ikke være tilladt. Hvis de tillades, bør en hurtig bortskaffelse 
eller nyttiggørelse fortsat være en betingelse. Incitamenter til en midlertidig forarbejdning af 
ringe kvalitet (f.eks. til sortering eller en anden behandling, hvor det ikke er så enkelt at 
kontrollere, om dette sker på rette måde) bør så vidt muligt fjernes. Desuden er det 
utænkeligt, at oplagring, ompakning og blanding ikke skulle kunne finde sted i den 
medlemsstat, hvor affaldet produceres (ellers ville det være i strid med princippet om 
tilstrækkelig egenkapacitet). Derefter kan den eventuelle transport finde sted, hvis affaldet er 
bestemt til endelig bortskaffelse.
Som følge af dette ændringsforslag kan artikel 5, stk.4, artikel 6, stk. 6, og artikel 15 
udelades.
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Ændringsforslag 9
Artikel 4, nr. 4 a (nyt)

4a) Ved afslutning af overførslen forstås, 
at det pågældende affald er endeligt 
bortskaffet eller endeligt nyttiggjort i 
importlandet.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 84/rev fra Europa-Parlamentets førstebehandling, 
vedtaget den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

For at forebygge enhver misforståelse defineres afslutning af overførslen klart og tydeligt.

Ændringsforslag 10
Artikel 4, nr. 6

6) Anmeldelsens omfang: 6) Anmeldelsens omfang:

En anmeldelse dækker overførslen af 
affaldet fra det oprindelige afsendelsessted 
og omfatter midlertidig og ikke-midlertidig
nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet.

En anmeldelse dækker overførslen af 
affaldet fra det oprindelige afsendelsessted 
og omfatter nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af affaldet.

Hvis der efterfølgende foretages 
midlertidige eller ikke-midlertidige 
behandlinger i et andet land end det første 
bestemmelsesland, anføres den ikke-
midlertidige behandling og bestem-
melsesstedet herfor i anmeldelsen, og 
bestemmelserne i artikel 15, litra f), finder 
anvendelse.
Hver anmeldelse bør kun omfatte en enkelt 
affaldsidentifikationskode, bortset fra:

Hver anmeldelse bør kun omfatte en enkelt 
affaldsidentifikationskode.

a) affald, der ikke henhører under en 
enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller 
IV A. I dette tilfælde anføres kun en 
affaldstype
b) blandet affald, der ikke henhører under 
en enkelt indgang i bilag III, III B, IV 
eller IV A, medmindre det er anført i 
bilag III A. I dette tilfælde anføres koden 
for hver bestanddel af affaldet i prioriteret 
rækkefølge.
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Begrundelse

Genindfører originalteksten fra Kommissionens forslag.

I overensstemmelse med at artikel 15 udgår, bør midlertidig nyttiggørelse og bortskaffelse
også udgå i dette stykke.

Hvis der anvendes mere end én indgang for affald i en anmeldelse, kan det føre til uklare 
situationer og fremme blanding af affaldet. Disse muligheder bør derfor udelukkes.

Ændringsforslag 11
Artikel 5, stk. 4

4. Hvis det overførte affald er bestemt til 
midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, skal kontrakten yderligere 
indeholde følgende krav om at 
modtageren eller bestemmelsesanlægget:

udgår

a) i medfør af artikel 15, litra d), og hvis 
det er relevant, e), skal forelægge 
attesterne om, at affaldet er blevet 
nyttiggjort eller bortskaffet i 
overensstemmelse med anmeldelsen og de 
i denne omhandlede betingelser, samt 
med kravene i denne forordning, og
b) skal foretage anmeldelse til den 
oprindelige kompetente 
afsendelsesmyndighed i det oprindelige 
afsendelsesland i overensstemmelse med 
artikel 15, litra f), ii).

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 26 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

I overensstemmelse med at artikel 15 udgår, bør midlertidig nyttiggørelse og bortskaffelse
også udgå i dette stykke.

Ændringsforslag 12
Artikel 6, stk. 6

6. Hvis overførslen af affald er bestemt til 
midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, og en yderligere 

udgår
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nyttiggørelse eller bortskaffelse finder 
sted i bestemmelseslandet, kan den 
finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring, som en undtagelse fra stk. 5, 
frigives, når affaldet forlader det anlæg, 
der udfører den midlertidige behandling, 
og anmelderen forelægger bevis for, at 
den midlertidige behandling er afsluttet. 
Den attest, der er omhandlet i artikel 15, 
litra d), udgør bevis herfor. I så fald skal 
en eventuel yderligere overførsel til 
nyttiggørelse eller bortskaffelse dækkes af 
en ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring, medmindre den kompetente 
bestemmelsesmyndighed accepterer, at en 
sådan finansiel sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring ikke er nødvendig. Dette 
indebærer, at den kompetente 
bestemmelsesmyndighed er ansvarlig for 
at opfylde forpligtelser, der opstår i 
forbindelse med en ulovlig overførsel, 
eller for tilbagetagelse, hvis overførslen 
eller den yderligere nyttiggørelse eller 
bortskaffelse ikke kan afsluttes som 
planlagt.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 85/rev fra Europa-Parlamentets førstebehandling, 
vedtaget den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

I overensstemmelse med at artikel 15 udgår, bør midlertidig nyttiggørelse og bortskaffelse
også udgå i dette stykke.

Ændringsforslag 13
Artikel 10, stk. 4 a (nyt)

4a. Det anlæg, som modtager affaldet, 
udarbejder for hver behandlingskæde og 
for hver underafdeling af disse 
behandlingskæder opgørelser over, hvor 
store mængder der er indgået til og udgået 
fra anlægget.
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

For at affaldet skal kunne nyttiggøres i så stor udstrækning som muligt, bør de enkelte anlæg 
udarbejde sådanne opgørelser.

Ændringsforslag 14
Artikel 10, stk. 4 b (nyt)

4b. Afsendelses- og 
bestemmelsesmyndighederne kan pålægge 
det modtagende anlæg regelmæssigt
(f.eks. hver måned) at udarbejde en 
oversigt over ind- og udførsel af affald for 
de enkelte behandlingsmetoder, som skal 
underskrives af den person, der er retligt 
ansvarlig for anlægget, og inden for en 
måned sendes til de pågældende 
myndigheder.
Denne oversigt skal omfatte al ind- og 
udførsel af affald for hver enkelt 
behandlingsmetode, således at 
myndighederne kan kontrollere, at 
affaldsoverførslerne opfylder de 
oprindelige mål i anmeldelsen, og således 
at de i givet fald kan hindre yderligere 
overførsler i tilfælde af, at dette ikke er 
tilfældet.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 33 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Det drejer sig om at indføre et krav om oplysninger, for at de kompetente myndigheder kan 
føre effektiv kontrol med strømmen af affald, og hvordan det behandles, i overensstemmelse 
med de givne tilladelser.

Ændringsforslag 15
Artikel 11, stk. 1, litra g, nr. i

i) for at gennemføre princippet om 
tilstrækkelig egenkapacitet på 

i) for at gennemføre princippet om 
tilstrækkelig egenkapacitet på nationalt 
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fællesskabsplan og nationalt plan, plan,

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 37 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Hidtil har Fællesskabet ikke truffet nogen foranstaltninger til at etablere et integreret og 
tilstrækkeligt net af bortskaffelsesanlæg med henblik på en tilstrækkelig egenkapacitet i 
Fællesskabet. Med andre ord: der er til dato ikke gjort noget for at sikre en tilstrækkelig 
egenkapacitet på fællesskabsplan. Dette er kun sket i medlemsstaterne (og ikke i alle). Derfor 
er det ikke formålstjenligt at fremføre argumentet om en tilstrækkelig egenkapacitet på 
fællesskabsplan, når der i realiteten ikke findes en sådan egenkapacitet på fællesskabsplan.

Ændringsforslag 16
Artikel 11, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) det pågældende affald er bestemt til 
blanding, ompakning, omladning, 
oplagring (midlertidig bortskaffelse) eller 
andre tiltag, som ikke indebærer nogen 
endelig bortskaffelse, eller

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 34 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Såkaldt midlertidig bortskaffelse vil blot føre til uklarheder. Affald, som først skal oplagres i 
lang tid, blandes eller ompakkes, giver anledning til problemer ved håndteringen, og der 
åbnes mulighed for svig. Sådanne grænseoverskridende transporter af affald bør imidlertid 
slet ikke være tilladt. Hvis de tillades, bør en hurtig bortskaffelse eller nyttiggørelse fortsat 
være en betingelse. Incitamenter til en midlertidig forarbejdning af ringe kvalitet (f.eks. til 
sortering eller en anden behandling, hvor det ikke er så enkelt at kontrollere, om dette sker på 
rette måde) bør så vidt muligt fjernes. Desuden er det utænkeligt, at oplagring, ompakning og 
blanding ikke skulle kunne finde sted i den medlemsstat, hvor affaldet produceres (ellers ville 
det være i strid med princippet om tilstrækkelig egenkapacitet). Derefter kan den eventuelle 
transport finde sted, hvis affaldet er bestemt til endelig bortskaffelse.

Ændringsforslag 17
Artikel 11, stk. 1, litra h b (nyt)

hb) affaldet er blandet kommunalt 
indsamlet husholdningsaffald 
(affaldskode 20 03 01)
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 80 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87, 7.4.2004.)

Affald fra private husholdninger bør ikke transporteres længere end absolut nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør overtage ansvaret for dette uhomogene affald og tilskyndes til selv at 
løse deres problemer med husholdningsaffald i overensstemmelse med artikel 5 i 
rammedirektivet for affald 75/442/EØF. De skal således have mulighed for at gøre indsigelse 
mod overførsel af husholdningsaffald i henhold til bestemmelserne om affald til bortskaffelse. 
Det er i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og udelukker naturligvis ikke samarbejde med 
nabolande.

Ændringsforslag 18A
Artikel 11, stk. 2

2. De(n) kompetente transitmyndighed(er) 
kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, 
gøre begrundet indsigelse, men 
udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), 
c) og f).

2. De(n) kompetente transitmyndighed(er) 
kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, 
gøre begrundet indsigelse, men 
udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), 
c), d) og f).

Begrundelse

De kompetente transitmyndigheder i Fællesskabet bør også have mulighed for at gøre 
indsigelse, hvis anmelderen eller modtageren gentagne gange har undladt at overholde 
artikel 15 og 16 i forbindelse med tidligere overførsler. Dette er af særlig betydning i tilfælde, 
hvor overførsler af affald er i transit gennem Fællesskabet.

Ændringsforslag 18B
Artikel 11, stk. 5

5. Hvis de problemer, der gav anledning til 
indsigelsen, ikke er blevet løst inden for 
fristen på 30 dage, jf. stk. 1, ophører 
anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen 
fortsat agter at udføre overførslen, skal der 
foretages en ny anmeldelse, medmindre 
alle berørte kompetente myndigheder og 
anmelderen er enige om en anden 
løsning.

5. Hvis de problemer, der gav anledning til 
indsigelsen, ikke er blevet løst inden for 
fristen på 30 dage, jf. stk. 1, ophører 
anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen 
fortsat agter at udføre overførslen, skal der 
foretages en ny anmeldelse.
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 40 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

En ny anmeldelse sikrer størst overskuelighed. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at fravige 
denne bestemmelse, hvis problemerne ikke er blevet løst.

Ændringsforslag 19
Artikel 12, stk. 1, litra c

c) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med national lovgivning 
i afsendelseslandet om nyttiggørelse af 
affald, herunder også når den planlagte 
overførsel af affald er bestemt til 
nyttiggørelse i et anlæg, der har lavere 
behandlingsstandarder for det pågældende 
affald end anlæggene i afsendelseslandet, 
idet der tages hensyn til behovet for at 
sikre et velfungerende indre marked.

c) den planlagte overførsel eller 
nyttiggørelse vil ikke være i 
overensstemmelse med national lovgivning 
i afsendelseslandet om nyttiggørelse af 
affald, herunder også når den planlagte 
overførsel af affald er bestemt til 
nyttiggørelse i et anlæg, der har lavere 
behandlingsstandarder for det pågældende 
affald end anlæggene i afsendelseslandet.

Disse bestemmelser finder ikke 
anvendelse, hvis:
i) der findes tilsvarende 
fællesskabslovgivning, navnlig om affald, 
og der i den nationale lovgivning, der skal 
gennemføre denne fællesskabslovgivning 
på nationalt plan, er indarbejdet mindst 
lige så strenge krav som i 
fællesskabslovgivningen,
ii) nyttiggørelsen i bestemmelseslandet 
finder sted under betingelser, der stort set 
svarer til dem, der er foreskrevet i 
afsendelseslandets nationale lovgivning,
iii) bestemmelserne i anden national 
lovgivning i afsendelseslandet end den 
under i) nævnte ikke er blevet meddelt i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester1, når det er påkrævet ifølge det 
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nævnte direktiv,
___________________
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved 
tiltrædelsesakten af 2003.

Begrundelse

Disse tre undtagelser baseret på dette grundlag er meget forvirrende og modstridende. Disse 
undtagelser kan kun føre til fortolkningsproblemer og endeløse diskussioner og bør derfor 
udgå.

Ændringsforslag 20
Artikel 12, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) afsendelseslandet har de tekniske 
muligheder for og de nødvendige 
faciliteter til at nyttiggøre sit farlige affald 
og affald opført i Basel-konventionens 
bilag II på en miljømæssigt forsvarlig 
måde, som mindst svarer til den planlagte 
nyttiggørelsesmåde i bestemmelseslandet, 
eller

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 117 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004). 

Forordningen om overførsel af affald bør give medlemsstaterne mulighed for at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til Basel-konventionen.

Ændringsforslag 21
Artikel 12, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) de ønsker at udøve deres ret i medfør 
af Basel-konventionens artikel 4, stk. 1, til 
at forbyde import af farligt affald eller af 
affald opført i konventionens bilag II, 
eller

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 116 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004). 
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Forordningen om overførsel af affald bør give medlemsstaterne mulighed for at opfylde deres 
forpligtelser i henhold til Basel-konventionen.

Ændringsforslag 22
Artikel 12, stk. 1, litra f a (nyt)

fa) hvis den planlagte overførsel ikke er i 
overensstemmelse med direktiv 
75/442/EØF, navnlig artikel 5 og 7, dog 
under hensyntagen til geografiske forhold 
eller behovet for specialiserede anlæg til 
bestemte affaldstyper:
(i) for at gennemføre princippet om 
tilstrækkelig egenkapacitet på nationalt 
plan
(ii) i tilfælde, hvor anlægget skal 
nyttiggøre affald fra en nærmere kilde, og 
den kompetente myndighed har prioriteret 
dette affald, eller
(iii) for at sikre, at overførslerne foretages 
i overensstemmelse med 
affaldshåndteringsplanerne, eller

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 44 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Ændringsforslag 23
Artikel 12, stk. 1, litra g

g) forholdet mellem det affald, der kan 
nyttiggøres, og det affald, der ikke kan 
nyttiggøres, den skønnede værdi af de 
materialer, der nyttiggøres endeligt, eller 
udgifterne til nyttiggørelsen og udgifterne 
til bortskaffelse af den del, der ikke kan 
nyttiggøres, begrunder ikke nyttiggørelsen 
ud fra økonomiske og/eller miljømæssige 
betragtninger,

g) forholdet mellem det affald, der kan 
nyttiggøres, og det affald, som ikke kan 
nyttiggøres, den skønnede værdi af de 
materialer, der endelig nyttiggøres, eller 
udgifterne til nyttiggørelsen og udgifterne 
til bortskaffelse af den del, der ikke kan 
nyttiggøres, affaldets varmeværdi, 
blandingen med andet affald, affaldets 
indhold af skadelige stoffer eller risiciene 
i forbindelse med overførslen af skadelige 
stoffer til de produkter, der fremstilles på 
basis af affaldet, begrunder ikke 
nyttiggørelsen ud fra miljømæssige 
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betragtninger,

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 82 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Domstolen viste i sin dom i sag C-228/00 (præmis 47), at kriterier såsom varmeværdi, 
indholdet af skadelige stoffer og blanding kan benyttes, når der gøres indsigelse mod, at der 
kun tilsyneladende er tale om nyttiggørelse. For at skabe retssikkerhed bør denne retspraksis 
fremgå som indsigelsesgrund.

Ændringsforslag 24
Artikel 12, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) det pågældende affald er bestemt til 
blanding, ompakning, omladning, 
oplagring (midlertidig nyttiggørelse) eller 
andre tiltag, som ikke indebærer nogen 
endelig nyttiggørelse, eller

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 41 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Såkaldt midlertidig nyttiggørelse vil blot føre til uklarheder. Affald, som først skal oplagres i 
lang tid, blandes eller ompakkes, giver anledning til problemer ved håndteringen, og der 
åbnes mulighed for svig. Sådanne grænseoverskridende transporter af affald bør slet ikke 
være tilladt. Hvis de tillades, bør en hurtig bortskaffelse eller nyttiggørelse fortsat være en 
betingelse. Incitamenter til en midlertidig forarbejdning af ringe kvalitet (f.eks. til sortering 
eller en anden behandling, hvor det ikke er så enkelt at kontrollere, om dette sker på rette 
måde) bør så vidt muligt fjernes. Desuden er det utænkeligt, at oplagring, ompakning og 
blanding ikke skulle kunne finde sted i den medlemsstat, hvor affaldet produceres. Derefter 
kan den eventuelle transport finde sted, hvis affaldet er bestemt til endelig nyttiggørelse.

Ændringsforslag 25
Artikel 12, stk. 1, litra h b (nyt)

hb) der er tale om blandet kommunalt 
indsamlet husholdningsaffald 
(affaldskode 20 03 01)
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 81 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Affald fra private husholdninger bør ikke transporteres længere end absolut nødvendigt. 
Medlemsstaterne bør overtage ansvaret for dette uhomogene affald og tilskyndes til selv at 
løse deres problemer med husholdningsaffald i overensstemmelse med artikel 5 i 
rammedirektivet for affald 75/442/EØF. De skal således have mulighed for at gøre indsigelse 
mod overførsel af husholdningsaffald i henhold til bestemmelserne om affald til bortskaffelse. 
Det er i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og udelukker naturligvis ikke samarbejde med 
nabolande.

Ændringsforslag 26
Artikel 12, stk. 1, litra k, afsnit 1 a (nyt)

Hvis der i fællesskabslovgivningen ikke er 
fastlagt retligt bindende nyttiggørelses-
eller genanvendelseskrav, kan 
medlemsstaterne på grundlag af denne 
forordning selv opstille krav om 
nyttiggørelse eller genanvendelse, 
forudsat at de også selv opfylder disse 
krav.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 48 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

I København-sagen1 har Domstolen skabt klarhed om grænseoverskridende overførsel af 
affald med henblik på nyttiggørelse, som er omfattet af den ændrede forordning (EØF) nr. 
259/93 om overførsel af affald. Domstolen fastslog, at artikel 7, stk. 3, i direktiv 75/442/EØF 
skal fortolkes således, at bestemmelsen tillader, at en medlemsstat træffer foranstaltninger 
vedrørende transport af affald, hvis transporten ikke er i overensstemmelse med landets plan 
for affaldshåndtering, forudsat at denne plan er forenelig med reglerne i traktaten og i 
direktiv 75/442/EØF.

Ændringsforslag 27
Artikel 12, stk. 2

2. De(n) kompetente transitmyndighed(er) 
kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, 
gøre begrundet indsigelse, men 

2. De(n) kompetente transitmyndighed(er) 
kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, 
gøre begrundet indsigelse, men 

  
1 Sag C-209/98 FFAD mod Københavns Kommune [2000]; sml. af Domstolens afgørelse, I-3743.
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udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), 
d) og f).

udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), 
d), e) og f).

Begrundelse

De kompetente transitmyndigheder i Fællesskabet bør også have mulighed for at gøre 
indsigelse, hvis anmelderen eller modtageren gentagne gange har undladt at overholde 
artikel 15 og 16 i forbindelse med tidligere overførsler. Dette er af særlig betydning i tilfælde, 
hvor overførsler af affald er i transit gennem Fællesskabet.

Ændringsforslag 28
Artikel 12, stk. 4

4. Hvis de problemer, der gav anledning til 
indsigelsen, ikke er blevet løst inden for 
fristen på 30 dage, jf. stk. 1, ophører 
anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen 
fortsat agter at udføre overførslen, skal der 
foretages en ny anmeldelse, medmindre 
alle berørte kompetente myndigheder og 
anmelderen er enige om en anden 
løsning.

4. Hvis de problemer, der gav anledning til 
indsigelsen, ikke er blevet løst inden for 
fristen på 30 dage, jf. stk. 1, ophører 
anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen 
fortsat agter at udføre overførslen, skal der 
foretages en ny anmeldelse.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 50 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

En ny anmeldelse sikrer størst klarhed. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at fravige denne 
bestemmelse, hvis problemerne ikke er blevet løst.

Ændringsforslag 29
Artikel 13, stk. 1 a (nyt)

1a. ) Som led i proceduren med samlet 
anmeldelse kan en enkelt anmeldelse 
gælde for flere affaldsoverførsler i et 
tidsrum på højst et kalenderår. Dette 
tidsrum kan forkortes ved en aftale 
mellem de berørte kompetente 
myndigheder. 
For de øvrige frister som led i proceduren 
med samlet anmeldelse gælder fristerne i 
henhold til artikel 9.
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 51 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

I forordning nr. 259/93 er det fastsat, at en samlet anmeldelse kan være gyldig i et samlet 
tidsrum på højst et år. Dette bør også gælde i denne forordning.

For klarhedens skyld bør det angives, at der for samlede anmeldelser ikke anvendes andre 
frister (som f.eks. den frist, inden for hvilken der kan gøres indsigelse, og den frist, ved hvis 
udløb et samtykke ikke længere er gyldigt).

Ændringsforslag 30
Artikel 14

Forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg udgår
1. De kompetente 
bestemmelsesmyndigheder, der har 
specifikke nyttiggørelsesanlæg på deres 
område, kan beslutte at give sådanne 
anlæg forhåndsgodkendelse.
Sådanne beslutninger skal være 
begrænset til et bestemt tidsrum og kan til 
enhver tid tilbagekaldes.
2. I tilfælde af en samlet anmeldelse i 
overensstemmelse med artikel 13 kan den 
kompetente bestemmelsesmyndighed efter 
aftale med de øvrige berørte kompetente 
myndigheder forlænge 
gyldighedsperioden for det samtykke, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 4 og 5, indtil tre 
år.
3. Kompetente myndigheder, der beslutter 
at udstede en forhåndsgodkendelse til et 
anlæg i overensstemmelse med stk. 1 og 2, 
skal informere Kommissionen og 
eventuelt OECD-sekretariatet om:
a) nyttiggørelsesanlæggets navn, 
registreringsnummer og adresse
b) beskrivelse af anvendte teknikker, 
herunder R-kode(r)b) beskrivelse af 
anvendte teknikker, herunder R-kode(r)
c) affald som anført i bilag IV og IV A, 
eller affald som beslutningen gælder for
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d) den samlede mængde med 
forhåndsgodkendelse
e) den dækkede periode
f) enhver ændring i 
forhåndsgodkendelsen
g) enhver ændring i de anmeldte 
oplysninger og
h) enhver tilbagekaldelse af 
godkendelsen.
Formularen i bilag VI anvendes hertil.
4. Som undtagelse fra artikel 9, 10 og 12 
er et samtykke fra de berørte kompetente 
myndigheder givet i overensstemmelse 
med artikel 9, betingelser fastsat i 
overensstemmelse med artikel 10 eller 
indsigelser fremsat i overensstemmelse 
med artikel 12 omfattet af en tidsfrist på 
syv arbejdsdage efter datoen for den 
kompetente bestemmelsesmyndigheds 
afsendelse af bekræftelsen i 
overensstemmelse med artikel 8.
5. Uanset stk. 4 kan den kompetente 
afsendelsesmyndighed beslutte, at der er 
behov for mere tid til at indhente 
yderligere oplysninger eller 
dokumentation fra anmelderen.
Hvis dette er tilfældet, skal den 
kompetente myndighed inden syv 
arbejdsdage informere anmelderen 
skriftligt og sende kopi heraf til de øvrige 
kompetente myndigheder.
Den samlede nødvendige tid må ikke 
overstige 30 dage efter datoen for den 
kompetente bestemmelsesmyndigheds 
afsendelse af bekræftelse i medfør af 
artikel 8.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 53 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).



PE 360.280v02-00 24/39 PR\579114DA.doc

DA

I praksis er det ønskværdigt, at eksportlandet har mulighed for på passende måde at vurdere 
en anmeldelse. I de tilfælde, hvor importlandet har godkendt et nyttiggørelsesanlæg, bør der 
gælde de samme frister som i artikel 10.

Ændringsforslag 31
Artikel 15

Supplerende bestemmelser vedrørende 
midlertidig nyttiggørelse og bortskaffelse

udgår

For overførsel af affald bestemt til 
midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse gælder følgende supplerende 
bestemmelser:
a) Hvis en overførsel af affald er bestemt 
til midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, skal alle de anlæg, hvor den 
efterfølgende midlertidige eller ikke-
midlertidige nyttiggørelse og bortskaffelse 
skal finde sted, ligeledes anføres i 
anmeldelsesformularen, ud over den 
oprindelige midlertidige nyttiggørelse eller 
bortskaffelse.
b) De kompetente afsendelses- og 
bestemmelsesmyndigheder kan kun give 
deres samtykke til en overførsel af affald 
bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, hvis der ikke foreligger 
grunde ifølge artikel 11 og 12 til at gøre 
indsigelse mod affaldsoverførslen til de 
anlæg, der udfører en efterfølgende 
midlertidig eller ikke-midlertidig 
nyttiggørelse eller bortskaffelse.
c) Inden tre dage efter at affaldet er 
modtaget af det anlæg, der udfører den 
midlertidige nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, skal dette anlæg give en 
skriftlig bekræftelse for modtagelse af 
affaldet.
Denne bekræftelse skal angives i eller 
vedlægges transportformularen. Det 
nævnte anlæg skal sende underskrevne 
kopier af transportformularen med disse 
oplysninger til anmelderen og til de 
berørte kompetente myndigheder.
d) Så hurtigt som muligt, dog senest 30 
dage efter afslutningen af den 
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midlertidige nyttiggørelse eller 
bortskaffelse og senest et kalenderår efter 
affaldets modtagelse eller eventuelt en 
kortere periode i henhold til 
bestemmelserne i artikel 9, stk. 7, skal 
modtageren eller anlægget med ansvar for 
de pågældende behandlinger attestere, at 
den midlertidige nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af affaldet er tilendebragt.
Denne attest skal indeholdes i eller 
vedlægges transportformularen.
Det nævnte anlæg sender underskrevne 
kopier af transportformularen med denne 
attest til anmelderen og til de berørte 
kompetente myndigheder.
e) Når et nyttiggørelses- eller 
bortskaffelsesanlæg, der udfører 
midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, leverer affald til 
efterfølgende midlertidig eller ikke-
midlertidig nyttiggørelse eller 
bortskaffelse til et anlæg beliggende i 
bestemmelseslandet, modtager det så 
hurtigt som muligt og senest et kalenderår 
efter affaldets levering eller eventuelt en 
kortere periode i henhold til artikel 9, 
stk. 7, en attest fra det pågældende anlæg 
om, at den ikke-midlertidige nyttiggørelse 
eller bortskaffelse af affaldet er 
tilendebragt.
Det nævnte anlæg, der udfører midlertidig 
nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal 
straks sende de(n) relevante attest(er) til 
anmelderen og de berørte kompetente 
myndigheder med angivelse af den 
overførsel/de overførsler, som 
attesten/attesterne vedrører.
f) Når der har fundet en levering sted som 
beskrevet i litra e) til et anlæg, der er 
beliggende:
i) i det oprindelige afsendelsesland eller i 
en anden medlemsstat, kræves der en ny 
anmeldelse i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette kapitel, eller
ii) i et tredjeland kræves der en ny 
anmeldelse i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning med 
den tilføjelse, at bestemmelserne 



PE 360.280v02-00 26/39 PR\579114DA.doc

DA

vedrørende de berørte kompetente 
myndigheder også gælder for den 
oprindelige kompetente myndighed i det 
oprindelige afsendelsesland.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 91/rev fra Europa-Parlamentets førstebehandling, 
vedtaget den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Såkaldt midlertidig bortskaffelse eller midlertidig nyttiggørelse vil blot føre til uklarheder. 
Affald, som først skal oplagres i lang tid, blandes eller ompakkes, giver anledning til 
problemer ved håndteringen, og der åbnes mulighed for svig. 

Sådanne grænseoverskridende transporter af affald bør slet ikke være tilladt. Hvis de tillades, 
bør en hurtig bortskaffelse eller nyttiggørelse fortsat være en betingelse. Incitamenter til en 
midlertidig forarbejdning af ringe kvalitet (f.eks. til sortering eller en anden behandling, hvor 
det ikke er så enkelt at kontrollere, om dette sker på rette måde) bør så vidt muligt fjernes. 
Desuden er det utænkeligt, at oplagring, ompakning og blanding ikke skulle kunne finde sted i 
den medlemsstat, hvor affaldet produceres. Derefter kan den eventuelle transport finde sted, 
hvis affaldet er bestemt til endelig bortskaffelse.

Ændringsforslag 32
Artikel 23, stk. 2, afsnit 5

Ingen kompetent myndighed kan modsætte 
sig eller gøre indsigelse mod returnering af 
affald fra en ulovlig overførsel. I tilfælde af 
alternative foranstaltninger omhandlet i 
litra d) og e), som træffes af den 
kompetente afsendelsesmyndighed, skal 
der af den oprindelige kompetente 
afsendelsesmyndighed eller af en fysisk 
eller juridisk person på dennes vegne 
foretages en ny anmeldelse, medmindre de 
berørte kompetente myndigheder bliver 
enige om, at en behørigt begrundet 
anmodning fra den pågældende myndighed 
er tilstrækkelig.

Ingen kompetent myndighed kan modsætte 
sig eller gøre indsigelse mod returnering af 
affald fra en ulovlig overførsel eller mod
dermed forbunden nyttiggørelse eller 
bortskaffelse. I tilfælde af alternative 
foranstaltninger omhandlet i litra d) og e), 
som træffes af den kompetente 
afsendelsesmyndighed, skal der af den 
oprindelige kompetente 
afsendelsesmyndighed eller af en fysisk 
eller juridisk person på dennes vegne 
foretages en ny anmeldelse, medmindre de 
berørte kompetente myndigheder bliver 
enige om, at en behørigt begrundet 
anmodning fra den pågældende myndighed 
er tilstrækkelig.

Begrundelse

Ingen kompetent myndighed kan modsætte sig eller gøre indsigelse mod returnering af affald 
fra en ulovlig overførsel eller fra dermed forbunden nyttiggørelse eller bortskaffelse. 
Tilpasning til artikel 21, stk. 4, sidste afsnit.
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Ændringsforslag 33
Artikel 27, stk. 1

1. Hvis de kompetente afsendelses- og 
bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive 
enige om klassifikationen hvad angår 
sondringen mellem affald og ikke-affald, 
skal sagens genstand anses for at være 
affald. Dette berører ikke 
bestemmelseslandets ret til at behandle det 
overførte materiale efter bestemmelserne i 
dets nationale lovgivning, når materialet 
er ankommet, og såfremt den nationale 
lovgivning er i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller med international ret.

1. Hvis de kompetente afsendelses- og 
bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive 
enige om klassifikationen hvad angår 
sondringen mellem affald og ikke-affald, 
skal sagens genstand anses for at være 
affald.

Begrundelse

Genindfører teksten fra Kommissionens forslag, idet den vildledende tilføjelse fjernes.

Ændringsforslag 34
Artikel 30, afsnit 1 a (nyt)

Denne artikel indskrænker ikke 
bestemmelserne i kapitel 2 i dette afsnit.

Begrundelse

Genindførelse af Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 35
Artikel 31, stk. 2 a (nyt)

2a. Denne artikel indskrænker ikke 
bestemmelserne i kapitel 2 i dette afsnit.

Begrundelse

Genindførelse af Kommissionens tekst.
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Ændringsforslag 36
Artikel 42, stk. 3 a (nyt)

3a. For så vidt angår farligt affald og 
affald opført i Basel-konventionens bilag 
II, forelægger de i stk. 1, litra a)-d) 
nævnte lande på forhånd den kompetente 
myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten 
en behørigt begrundet anmodning, hvoraf 
det fremgår, at de ikke har og ikke har 
nogen rimelig mulighed for at skaffe sig 
den tekniske kapacitet og de nødvendige 
faciliteter til at kunne nyttiggøre det 
pågældende affald på en miljømæssigt 
forsvarlig måde.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 121 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Forordningen om overførsel af affald bør gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde 
deres forpligtelser i medfør af Basel-konventionen. Der er ingen grund til, at EU skal 
importere farligt affald til nyttiggørelse fra tredjelande, hvis oprindelseslandet råder over 
fyldestgørende faciliteter.

Ændringsforslag 37
Artikel 49, stk. 5

5. Medlemsstaterne kan samarbejde
bilateralt eller multilateralt for at fremme 
forebyggelse og opdagelse af ulovlige 
overførsler.

5. Medlemsstaterne samarbejder bilateralt 
eller multilateralt for at fremme 
forebyggelse og opdagelse af ulovlige 
overførsler. For bedre at koordinere 
håndhævelsen af bestemmelserne sikrer
medlemsstaterne, at der oprettes en fælles 
håndhævelsesplatform med et fast 
personale og træffes foranstaltninger til at 
støtte regelmæssig fysisk kontrol af
faktiske overførsler og indberetning af 
resultaterne af denne kontrol hver andet 
år.

Begrundelse

Erfaringerne fra IMPEL-SEAPORT-projektet viser nytten af regelmæssige 
stikprøveforanstaltninger eller -razziaer på overførsler i havne med henblik på at styrke 
håndhævelsen af bestemmelser. IMPEL-undersøgelsen om kontrol med 
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affaldsbestemmelsessteder er praktisk taget færdig. Der er blevet offentliggjort én 
undersøgelse om håndhævelse af forordningen i havne:
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.

Ifølge denne undersøgelse forekommer der ofte overtrædelser af bestemmelserne og 
uregelmæssigheder i havne. Undersøgelsen påviser, at der findes store geografiske forskelle 
med hensyn til, hvordan bestemmelserne håndhæves, og store informationsmangler hos dem, 
der skal håndhæve bestemmelserne. Forbedringer er påkrævet.

Ændringsforslag 38
Artikel 50, stk. -1 (nyt)

-1. Den kompetente myndighed i den 
eksporterende eller importerende 
medlemsstat skal gøre alle anmeldelser af 
overførsler, som den har givet samtykke 
til, samt alle relaterede dokumenter 
offentligt tilgængelige på hensigtsmæssig 
vis, f.eks. via internettet, senest 7 dage 
efter at samtykke er givet.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 66 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004), som også er blevet indarbejdet i 
Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0172).

Anmeldelser offentliggøres allerede nu i Nederlandene og i Finland. Anmeldelser bør gøres 
offentligt tilgængelige i alle medlemsstater, så man kan spore simuleret nyttiggørelse.

Ændringsforslag 39
Artikel 50, stk. 4 a (nyt)

4a. På grundlag af denne rapportering 
udarbejder Kommissionen hvert tredje år 
en rapport om Fællesskabets og 
medlemsstaternes gennemførelse af denne 
forordning. Kommissionen kan med 
henblik herpå anmode om yderligere 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 91/692/EØF.

Begrundelse

Genfremsættelse af Kommissionens tekst.
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Ændringsforslag 40
Artikel 58, stk. 1, indledning

1. Kommissionen kan vedtage følgende 
yderligere foranstaltninger i forbindelse 
med gennemførelse af denne forordning:

1. Kommissionen vedtager følgende 
yderligere foranstaltninger i forbindelse 
med gennemførelse af denne forordning:

Begrundelse

Gør denne nye artikel, som Rådet har indført, bindende for Kommissionen.

Ændringsforslag 41
Artikel 61, stk. 1 a (nyt)

1a. En overførsel, hvortil de kompetente 
myndigheder har givet deres samtykke i 
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
259/93, skal være fuldført senest et år 
efter denne forordnings anvendelsesdato.

Begrundelse

Genfremsættelse af Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 42
Artikel 63, stk. 1, afsnit 2

Den anvendes fra  *.
________________________
* 12 måneder efter datoen for denne forordnings 
offentliggørelse.

Den anvendes fra  *.
________________________
* 10 måneder efter datoen for denne forordnings 
offentliggørelse.

Begrundelse

Genfremsættelse af Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 43
Bilag III, Del II, Kode GC030 (Andet affald indeholdende metaller)

Skibe, både og andet flydende materiel til 
ophugning, behørigt tømt for last og 
materialer hidrørende fra fartøjets drift, 
der måtte være klassificeret som farlige 

Skibe, både og andet flydende materiel til 
ophugning, behørigt tømt for last og 
materialer i selve fartøjet, der måtte være 
klassificeret som farlige stoffer eller affald
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stoffer eller affald

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 68 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Der er stor bekymring over den måde, hvorpå skibe ophugges i den tredje verden. De 
bestemmelser, der gælder herfor, er ikke klare i denne forordning. Udtjente skibe henhører 
kun under bilag III (grøn liste), idet det forudsættes, at skibene ikke længere indeholder 
farligt affald eller andre farlige stoffer. Hvis skibe imidlertid indeholder farligt affald eller 
farlige stoffer, bør disse henhøre under bilag V (rød liste). 

Ændringsforslag 44
Bilag V, indledende bemærkninger, punkt 2

2. Dette bilag består af tre dele, hvoraf del 
2 og 3 kun finder anvendelse, hvis del 1 
ikke finder anvendelse. For at afgøre, om 
en given affaldstype er omfattet af dette 
bilag, undersøges det derfor først, om 
affaldstypen er opført i del 1 i dette bilag 
og hvis den ikke er, om den er opført i del 
2, og hvis den ikke er, om den er opført i 
del 3.

2. Dette bilag består af tre dele, hvoraf del 
2 og 3 kun finder anvendelse, hvis del 1, 
liste A, ikke finder anvendelse. For at 
afgøre, om en given affaldstype er omfattet 
af dette bilag, undersøges det derfor først, 
om affaldstypen er opført i del 1, liste A, i 
dette bilag og hvis den ikke er, om den er 
opført i del 2, og hvis den ikke er, om den 
er opført i del 3.

Del 1 er opdelt i to afsnit: På liste A er 
anført affald, der er klassificeret som farligt 
i medfør af Basel-konventionens artikel 1, 
nr. i, litra a), og som derfor er underkastet 
eksportforbuddet, og i liste B er anført 
affald, der ikke er omfattet af Basel-
konventionens artikel 1, nr. i, litra a), og 
derfor ikke er omfattet af 
eksportforbuddet.

Del 1 er opdelt i to afsnit: På liste A er 
anført affald, der er klassificeret som farligt 
i medfør af Basel-konventionens artikel 1, 
nr. i, litra a), og i liste B er anført affald, 
der ikke er klassificeret som farligt.

Hvis en affaldstype er anført i del 1, skal 
det kontrolleres, om den er anført i liste A 
eller i liste B. Kun hvis affaldstypen 
hverken er anført i liste A eller liste B i 
del 1, skal det kontrolleres, om det er 
anført blandt det farlige affald i del 2 (dvs. 
affaldstyper markeret med en asterisk) 
eller i del 3, og hvis det er tilfældet, om 
den omfattes af eksportforbuddet.

Hvis en affaldstype er anført i del 1, liste 
A, er den omfattet af udførselsforbuddet. 
Hvis en affaldstype ikke er anført i del 1, 
liste A, men i del 2 eller del 3, er den
ligeledes omfattet af udførselsforbuddet.
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 69 og 70 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, 
vedtaget den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004), som også er blevet indarbejdet i 
Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0172).

Dette ændringsforslag ændrer affaldslisternes rækkefølge på en måde, så EU-listen over 
farligt affald har højere prioritet end Basel-listen over ikke-farligt affald.

Ændringsforslag 45
Bilag V, Del 1, Liste A (tilføjelse)

A1190 - Kasserede metalkabler, som er 
beklædt eller isoleret med 
plastik, der indeholder eller er 
forurenet med stenkulstjære, 
PCB1, bly, kadmium, andre 
organiske halogenforbindelser 
eller andre i bilag I nævnte 
bestanddele i et sådant omfang, 
at de udviser de i bilag III 
nævnte egenskaber.

___________________
1 PCB'ere på et koncentrationsniveau på 50 mg/kg 
eller derover.

Begrundelse

Den ændring af bilag VIII i Basel-konventionen, der blev vedtaget på den syvende 
partskonference (COP7), bør afspejles i bilag V, del 1, i denne forordning.

Ændringsforslag 46
Bilag V, Del 1, Liste B (tilføjelse)

B1115 - Kasserede metalkabler, som er 
beklædt eller isoleret med 
plastik, der ikke er opført på 
liste A A1190, bortset fra dem, 
der er bestemt til de i bilag IV 
A nævnte operationer eller 
enhver anden 
bortskaffelsesoperation, der på 
noget som helst stadium
indebærer ukontrollerede 
termiske processer såsom 
afbrænding



PR\579114DA.doc 33/39 PE 360.280v02-00

DA

Begrundelse

Den ændring af bilag VIII i Basel-konventionen, der blev vedtaget på den syvende 
partskonference (COP7), bør afspejles i bilag V, del 1, i denne forordning.

Ændringsforslag 47
Bilag V, Sektion 16 (Affald ikke andetsteds specificeret i listen), Kode 16 01

16 01 Udtjente køretøjer fra forskellige 
transportformer (herunder 
materiel, der ikke er beregnet til 
vejkørsel) og affald fra ophugning 
af udtjente køretøjer og fra ved-
ligeholdelse af køretøjer (med 
undtagelse af 13, 14, 16 06 og 
16 08)

16 01 Udtjente transportmidler fra 
forskellige transportformer 
(herunder materiel, der ikke er 
beregnet til vejkørsel, fartøjer og 
fly) og affald fra ophugning af 
udtjente køretøjer og fra ved-
ligeholdelse af køretøjer (med 
undtagelse af 13, 14, 16 06 og 
16 08)

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 71 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Det er ikke på alle sprog klart, at transportmidler omfatter mere end biler. Det skal være 
klart, at landbrugsmaskiner, fartøjer og fly også er omfattet heraf.

Ændringsforslag 48
Bilag V, Del 2, Sektion 16 (Affald ikke andetsteds specificeret i listen), kode 16 01 04* a (ny)

16 01 04*a Skibe, både og andet 
flydende materiel til 
ophugning, ikke behørigt 
tømt for last og materialer i 
selve fartøjet, som måtte 
være klassificeret som 
farlige stoffer eller affald

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 72 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).
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Der er stor bekymring over den måde, hvorpå skibe ophugges i den tredje verden. De 
bestemmelser, der gælder herfor, er ikke klare i denne forordning. Udtjente skibe henhører 
kun under bilag III (grøn liste), idet det forudsættes, at skibene ikke længere indeholder 
farligt affald eller andre farlige stoffer. Hvis skibe imidlertid indeholder farligt affald eller 
farlige stoffer, bør de henhøre under bilag V (rød liste). Asterisken ud for tallet betyder, at 
affaldet er farligt.

Ændringsforslag 49
Bilag V, Del 2, Sektion 16 (Affald ikke andetsteds specificeret i listen), kode 16 01 06 a (ny)

16 01 06a Skibe, både og andet 
flydende materiel til 
ophugning, behørigt tømt 
for last og materialer i selve 
fartøjet, som måtte være 
klassificeret som farlige 
stoffer eller affald

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 73 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004).

Der er stor bekymring over den måde, hvorpå skibe ophugges i den tredje verden. De 
bestemmelser, der gælder herfor, er ikke klare i denne forordning. Udtjente skibe henhører 
kun under bilag III (grøn liste). Det er dog hensigtsmæssigt at føje de skibe, som ikke længere 
indeholder farligt affald eller andre farlige stoffer, til den europæiske affaldsfortegnelse 
(uden asterisk, da der her er tale om ikke-farligt affald). Hermed sikrer man bedre en 
forsvarlig forvaltning af udtjente skibe, da både eksportlandet og importlandet kan gøre 
indsigelse mod overførslen af det udtjente skib, hvis dette er bestemt til bortskaffelse. 

Ændringsforslag 50
Bilag VIII, afsnit I, indledning

I. Retningslinjer vedtaget ved Basel-
konventionen:

I. Retningslinjer i Basel-konventionen*:

___________________
* Disse retningslinjer gælder kun for overførsler af 
affald til OECD-lande eller overførsler af ikke-
farligt affald til nyttiggørelse i ikke-OECD-lande.
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 74 fra Europa-Parlamentets førstebehandling, vedtaget 
den 19. november 2003 (EFT C 87 af 7.4.2004), som også er blevet indarbejdet i 
Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0172). 

For klarhedens skyld er det nyttigt med en forklarende henvisning. Overførsler af farligt 
affald til ikke-OECD-lande er ikke tilladt ifølge artikel 37. De tre retningslinjer i bilag IX, del 
I, gælder i øjeblikket kun farligt affald. I fremtiden er det muligt, at der tilføjes retningslinjer, 
der gælder ikke-farligt affald. Eftersom det er muligt at overføre ikke-farligt affald til 
nyttiggørelse til ikke-OECD-lande, kan det tænkes, at bilag IX, del I, kunne gælde ikke-
OECD-lande i fremtiden.

Ændringsforslag 51
Bilag VIII, afsnit I, punkt 3 a, 3 b og 3 c (nye)

3a. Generelle tekniske retningslinjer for 
miljømæssigt forsvarlig håndtering af 
affald, der består af, indeholder eller er 
forurenet med persistente organiske 
miljøgifte (POP)1.
3b. Tekniske retningslinjer for 
miljømæssigt forsvarlig håndtering af 
affald, der består af, indeholder eller er 
forurenet med polychlorerede diphenyler 
(PCB), polychlorerede terphenyler (PCT) 
eller polybrominerede
biphenyler (PBB)1.
3c. Tekniske retningslinjer for 
miljømæssigt forsvarlig genanvendelse
eller genvinding af metaller og 
metalforbindelser (R4)1.
___________________
1 Vedtaget på den syvende partskonference til 
Basel-konventionen om kontrol med 
grænseoverskridende overførsel af farligt affald og 
bortskaffelsen heraf den 25.–29. oktober 2004.

Begrundelse

De tekniske retningslinjer, der blev vedtaget på den syvende partskonference i Basel-
konventionen (COP7), bør afspejles i bilag VIII til denne forordning.
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

Det er helt normalt og også godt, at der finder affaldsoverførsler sted. Affald indsamles fra 
husholdninger eller virksomheder, og dernæst overføres det til et anlæg, hvor det kan 
behandles på en miljømæssigt forsvarlig måde. Men det er et problem, at der finder stadig 
flere affaldsoverførsler sted over større afstande, endog over landegrænser og også uden for 
Den Europæiske Union. I årenes løb er der opstået et europæisk affaldsmarked, med en livlig 
international handel med affald. Det kan navnlig være et problem for de nye medlemsstater på 
grund af importen af alle slags affald, som ikke kan behandles på en miljøvenlig måde. Af den 
grund er det bedst at understrege, at egenkapacitets- og nærhedsprincipperne stadig gælder i 
overensstemmelse med rammedirektivet om affald 74/442/EØF. Der konkurreres på pris og 
miljøbetingelser. Priskonkurrence er en del af det indre europæiske marked, men det er 
miljøkonkurrence ikke. For at modvirke miljøkonkurrence bør der stilles et minimum af 
miljøkrav til den europæiske lovgivning.

2. Baggrunden for forslaget til forordning

Den 1. juli 2003 forelagde Kommissionen sit forslag til forordning til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om overførsel af affald. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 19. 
november 2003. Den 10. marts 2004 forelagde Kommissionen sit ændrede forslag. Den 24. 
juni 2005 vedtog Rådet sin fælles holdning.

De generelle målsætninger i den foreslåede forordning er følgende:

- at gennemføre af OECD-Rådets reviderede beslutning1 og den reviderede Basel-
konvention2 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald i 
fællesskabslovgivningen,

- at behandle vanskelighederne ved anvendelse, administration og håndhævelse af Rådets 
forordning fra 1993 ("1993-forordningen")3,

- at tilstræbe global harmonisering på området for grænseoverskridende overførsler af 
affald, og

- at omorganisere og forenkle strukturen på artiklerne i 1993-forordningen.

De vigtigste elementer, der foreslås, omfatter bl.a. ændringer i de overordnede 
proceduremæssige rammer (navnlig med hensyn til kravene om forudgående skriftlig
anmeldelse og samtykke), ændringer af og tydeliggørelse af omfang og definitioner, 
bestemmelser om overførsler af affald mellem og inden for de enkelte medlemsstater samt 
bestemmelser om eksport og import.

  
1 OECD-Rådets beslutning C(2001)107 final om revision af beslutning C(1992)39 final om kontrol med 
grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelse.
2 Basel-konventionen af 22. marts 1989 om Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel 
af farligt affald og bortskaffelse heraf som ændret den 6. november 1998.
3 Forordning (EØF) nr. 259/1993.
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Under førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet 103 ændringsforslag. De vigtigste 
punkter var:

1. Retsgrundlag med én artikel 
2. Inddragelse af animalske biprodukter i forordningen

3. Årsager til indsigelse mod affaldsoverførsler bestemt til bortskaffelse såsom: 
egenkapacitet på nationalt plan, midlertidige operationer, blandet kommunalt affald

4. Årsager til indsigelse mod affaldsoverførsler bestemt til nyttiggørelse såsom: lavere 
behandlingsstandarder, national kapacitet, nærhedsprincippet, princippet om 
egenkapacitet, affaldshåndteringsplan, varmeværdi, farlige stoffer, midlertidige 
operationer, blandet kommunalt affald, nationale nyttiggørelsesstandarder i tilfælde af 
manglende EU-nyttiggørelsesstandarder

5. Forbud mod overførsler af affald med henblik på midlertidige operationer

6. Grænseområdeaftaler
7. Information og gennemsigtighed.

3. Bemærkninger til den fælles holdning og indstillingen ved andenbehandlingen

Af de 103 ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog under førstebehandlingen, har 
den fælles holdning inkorporeret 41 (fuldstændigt, delvis eller principielt, ved hjælp af den 
samme eller en lignende ordlyd, eller den til grund liggende tanke). 62 ændringsforslag er 
ikke blevet accepteret. Rådet mener, at den fælles holdning ikke ændrer det oprindelige 
Kommissionsforslags indfaldsvinkel og målsætninger. De 7 vigtigste punkter fra 
førstebehandlingen kommenteres nedenfor:

1. Parlamentet og Rådet har accepteret artikel 175 (miljø) som retsgrundlag med én artikel, 
fordi denne forordning har til formål at beskytte miljøet og ikke at fremme handelen 
med affald. Dette er også i overensstemmelse med generaladvokatens (ikke-bindende) 
udtalelse i sag C-178/03 (Kommissionen mod Parlamentet og Rådet om retsgrundlaget 
for PIC-forordningen), hvori det konkluderes, at et dobbelt retsgrundlag ikke er muligt, 
og at hvis en retsakt indeholder aspekter både vedrørende miljø og det indre marked, 
bør retsgrundlaget være miljø.

2. Rådet har udelukket animalske biprodukter helt fra forordningens anvendelsesområde. 
Der er ingen god grund til, at animalske biprodukter, der i henhold til definitionen i 
artikel i direktiv 75/442/EØF betragtes som affald, skulle holdes uden for forordningens 
anvendelsesområde. Direktiv 75/442/EØF og denne forordning er begge eksempler på 
horisontal lovgivning, der gælder for alt affald. Det er derfor mærkeligt at undtage visse 
former for affald. Forordning (EF) nr. 1774/2002 vedrører fortrinsvis bestemmelser om 
animalske biprodukter og i meget mindre omfang miljømæssige aspekter ved animalsk 
biproduktaffald. Dette affald bør høre under forordningens anvendelsesområde for at 
sikre, at det overføres på en miljømæssig forsvarlig og ansvarlig måde. Kommissionen 
er også imod at fjerne animalske biprodukter fra denne forordning og anser det for bedst 
at forelægge sin gennemgang af forholdet mellem denne forordning og forordning (EF) 
nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er 
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bestemt til konsum, således at resultaterne af denne gennemgang offentliggøres før 
forordningens ikrafttrædelse.

3/4. Rådet har kun i begrænset omfang vedtaget årsagerne til indsigelse mod overførsel af 
affald. I det oprindelige forslag fra Kommissionen gælder følgende to procedurer:

• Anmeldelsesprocedure for ikke-farligt affald til nyttiggørelse. Disse overførsler kan 
altid finde sted, der er ingen mulighed for at gøre indsigelse.

• Anmeldelsesprocedure for affald (farligt eller ikke-farligt affald) til bortskaffelse og 
farligt affald til nyttiggørelse.

En anmeldelsesprocedure indebærer, at det er nødvendigt med gensidigt samtykke. Det 
betyder, at i tilfælde af at begge lande er enige om overførsel, kan denne finde sted. Der 
kan kun gøres indsigelse mod overførsler af de årsager, der nævnes i artikel 11 (med 
henblik på bortskaffelse) og artikel 12 (med henblik på nyttiggørelse). I Kommissionens 
forlag var der ikke tilstrækkelige muligheder for at gøre indsigelse mod overførsler af 
miljømæssige årsager. Dette er endda mere kompliceret på grund af drøftelserne om 
fortolkning af definitionerne på nyttiggørelse og bortskaffelse. Mange sager er passeret 
gennem EF-Domstolen. Indtil videre har Kommissionen ikke lukket hullet i 
lovgivningen eller i det mindste afklaret definitionen på en praktisk anvendelig måde. 
Derfor har Europa-Parlamentet under førstebehandlingen valgt at give medlemsstaterne 
flere muligheder for at gøre indsigelse mod overførsler. Det betyder ikke, at disse 
overførsler forbydes, for der er ikke nogen pligt til at gøre indsigelse: hvis begge 
medlemsstater er enige, kan overførslen simpelthen finde sted. Desuden skal en 
indsigelse være begrundet af miljømæssige hensyn, som det foreslås i flere 
ændringsforslag til artikel 11 og 12. Det betyder, at simuleret nyttiggørelse kan undgås.

5. Rådet har ikke accepteret forbudet mod affaldsoverførsler til såkaldte midlertidige 
operationer. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor Rådet mener, at disse affaldsoverførsler 
kan spores med henblik på at få at vide, at det er blevet behandlet korrekt. "Midlertidig 
bortskaffelse" eller "midlertidig nyttiggørelse" bidrager simpelthen til at skabe uklarhed. 
Affald, som først skal oplagres i lang tid, blandes eller ompakkes, giver anledning til 
problemer ved håndteringen, og der åbnes mulighed for svig. Sådanne 
grænseoverskridende transporter af affald bør slet ikke være tilladt. Hvis de tillades, bør 
en hurtig bortskaffelse eller nyttiggørelse fortsat være en betingelse. Incitamenter til en 
midlertidig forarbejdning af ringe kvalitet - f.eks. til sortering eller en anden behandling, 
hvor det ikke er så enkelt at kontrollere, om dette sker på rette måde - bør så vidt muligt 
fjernes. Desuden er det utænkeligt, at oplagring, ompakning og blanding af en 
medlemsstats affald ikke skulle kunne finde sted i den medlemsstat, hvor affaldet 
produceres (ellers ville det være i strid med princippet om tilstrækkelig egenkapacitet). 
Derefter kan den eventuelle transport finde sted, hvis affaldet er bestemt til endelig 
bortskaffelse.

6. Parlamentets forslag om grænseområdeaftaler er blevet accepteret af Rådet.

7. Parlamentets ændringsforslag om information og gennemsigtighed er ikke blevet 
accepteret af Rådet og bør derfor genfremsættes.
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Selv om der normalt ikke fremsættes nye ændringsforslag under andenbehandlingen, er det 
nødvendigt med visse mindre ændringer for klarhedens skyld og for at skabe 
overensstemmelse med andre dele af denne forordning. Det er også nødvendigt med endnu et 
forslag af hensyn til håndhævelsen af bestemmelserne. IMPEL-SEAPORT-havneprojektet 
viser, hvor nyttigt det er med regelmæssige stikprøveforanstaltninger/razziaer mod containere 
i havne for at styrke håndhævelsen af bestemmelserne.

4. Konklusion

Rådets fælles holdning er i mange henseende en forbedring i forhold til Kommissionens 
oprindelige forslag. Valget af miljø som det eneste retsgrundlag viser, at Rådets 
hovedmålsætning er beskyttelse af miljøet. Det var også Europa-Parlamentets vigtigste 
målsætning under førstebehandlingen. Der kan laves flere forbedringer for miljøet ved at 
forbyde uberettigede overførsler, gøre indsigelse mod overførsler, der ikke giver nogen 
miljømæssig værditilvækst, undgå simuleret nyttiggørelse og sikre en bedre håndhævelse af 
denne forordning.

Kommissionen har den vigtige opgave at fremsætte forslag til rammedirektivet om affald og 
strategien for affaldsforebyggelse og genanvendelse. Disse forslag er af stor betydning for 
denne forordning med henblik på at skabe klarhed over definitionerne af bortskaffelse og 
nyttiggørelse. Formålet med dette er fremover at undgår affaldsoverførsler til simuleret
nyttiggørelse.


