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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om transport av avfall
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0379)2,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2004)0172)3,

– 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 9

(9) Avfallstransporter som genereras av 
väpnade styrkor eller hjälporganisationer 
bör uteslutas från denna förordnings 
räckvidd när avfallet importeras till 
gemenskapen i vissa situationer (däribland 
transitering inom gemenskapen om avfallet 
införs i gemenskapen). Kraven i 
internationell rätt och internationella avtal 

(9) Avfallstransporter som genereras av 
väpnade styrkor eller hjälporganisationer 
bör uteslutas från denna förordnings 
räckvidd när avfallet importeras till 
gemenskapen i vissa situationer (däribland 
transitering inom gemenskapen om avfallet 
införs i gemenskapen). Kraven i 
internationell rätt och internationella avtal 

  
1 Antagna texter från sammanträdet den 19 november 2003, P5_TA-PROV(2003)505.
2 EUT C …/Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
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bör uppfyllas vad avser sådana transporter. 
När det gäller avfall som transiteras 
genom en medlemsstat för att återvinnas 
eller bortskaffas i mottagarlandet inom 
gemenskapen, bör den behöriga 
transitmyndigheten och den behöriga 
mottagarmyndigheten underrättas i förväg 
om transporten och dess destination.

bör uppfyllas vad avser sådana transporter. 
I denna typ av fall bör en behörig 
transitmyndighet och den behöriga 
mottagarmyndigheten i gemenskapen 
underrättas i förväg om transporten och 
dess destination.

Motivering

Den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen bör underrättas i förväg om transporten 
och dess destination också i de fall då avfallet inte transiteras genom en medlemsstat (t.ex. vid 
införsel till en medlemsstat via en flygplats).

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkt 3, led b

b) avfall som uppkommit ombord på 
flygplan till dess att sådant avfall lastas av 
för att återvinnas eller bortskaffas,

b) avfall som uppkommit ombord på
fordon, tåg, flygplan och fartyg till dess att 
sådant avfall lastas av för att återvinnas 
eller bortskaffas,

Motivering

Undantaget avseende avfall som uppkommit ombord på flygplan bör utvidgas till att omfatta 
alla typer av transport eftersom kraven i förordningen även skulle vara oproportionerliga när 
det gäller avfall som uppkommit ombord på andra transportmedel än flygplan.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, punkt 3, led d

d) transporter av avfall som omfattas av 
krav på godkännande enligt förordning 
(EG) nr 1774/2002,

utgår

Motivering

Härmed återinförs ändring 11 från parlamentets första behandling, antagen den
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Det finns ingen förnuftig anledning till att animaliska biprodukter, som enligt definitionen i 
artikel 1 i direktiv 75/442/EEG angivits som avfall, inte skulle omfattas av denna förordning. 
Direktiv 75/442/EEG och denna förordning är båda exempel på övergripande lagstiftning 
som omfattar alla slag av avfall. Förordning (EG) nr 1774/2002 handlar framför allt om 
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hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och i avsevärt mindre utsträckning om 
miljöaspekterna av avfall från animaliska biprodukter. För att garantera att sådant avfall 
transporteras miljöriktigt bör avfall av detta slag omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, punkt 3, led g

(g) import till gemenskapen av avfall som 
genererats av väpnade styrkor eller 
hjälporganisationer i krissituationer, 
fredsskapande eller fredsbevarande 
insatser, när sådant avfall transporteras av 
de väpnade styrkorna eller 
hjälporganisationerna, eller på deras 
vägnar, direkt eller indirekt till 
mottagarlandet. I de fall där avfallet 
transiteras genom en medlemsstat för att 
återvinnas eller bortskaffas i 
mottagarlandet, skall den behöriga 
transitmyndigheten och den behöriga 
mottagarmyndigheten i förväg underrättas 
om transporten och dess destination.

(g) import till gemenskapen av avfall som 
genererats av väpnade styrkor eller 
hjälporganisationer i krissituationer, 
fredsskapande eller fredsbevarande 
insatser, när sådant avfall transporteras av 
de väpnade styrkorna eller 
hjälporganisationerna, eller på deras 
vägnar, direkt eller indirekt till 
mottagarlandet. I denna typ av fall skall en 
behörig transitmyndighet och den 
behöriga mottagarmyndigheten i 
gemenskapen i förväg underrättas om 
transporten och dess destination.

Motivering

Den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen bör underrättas i förväg om transporten 
och dess destination också i de fall då avfallet inte transiteras genom en medlemsstat (t.ex. vid 
införsel till en medlemsstat via en flygplats).

Ändringsförslag 5
Artikel 1, punkt 5a (ny)

5a. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 18 i 
direktiv 75/442/EEG, utarbeta riktlinjer 
för fastställande av när ett fartyg eller ett 
fordon blir avfall i enlighet med 
artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG i dess 
ändrade lydelse.

Motivering
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Härmed återinförs ändring 112 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Fartyg är i avfallssammanhang något speciellt. De färdas runt i världen och kan därför 
förklaras vara avfall var som helst i världen. För att undvika hanteringskostnader för 
miljöriktigt bortskaffande kan ägaren helt enkelt låta fartyget göra sin sista resa till ett land 
utanför EU där kraven är lägre och förklara det vara avfall när det kommit fram till landet i 
fråga. På så sätt kan avfallslagstiftningen och således förordningen om avfallstransporter 
kringgås för fartyg som motsvarar avfallsdefinitionen. Det krävs riktlinjer för att täppa till 
detta kryphål i avfallslagstiftningen, inte minst eftersom det finns många gamla fartyg som 
väntar på skrotning, varav många innehåller avsevärda mängder farliga ämnen eller 
material. Situationen är liknande men mindre omfattande för förbrukade fordon.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 2, inledningen

2. Transporter av följande avfall avsett för 
återvinning skall omfattas av det allmänna 
kravet att de skall åtföljas av viss 
information i enlighet med artikel 18:

2. Transporter av följande avfall avsett för 
återvinning skall omfattas av det allmänna 
kravet att de skall åtföljas av viss 
information i enlighet med artikel 18, om 
mängden transporterat avfall överstiger 
20 kg:

Motivering

Kraven på att ett avtal skall ingås och på att avfall som avses i artikel 3.2 skall åtföljas av det 
dokument som återfinns i bilaga VII är orimliga när det gäller små mängder transporterat 
avfall. Små mängder avfall kan skickas per post, till exempel i samband med system för 
återtagande av avfall, eller föras in i ett land av privatpersoner när de reser över gränserna
(t.ex. förpackningsavfall eller tidningsavfall).

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 5

5. Transporter av blandat kommunalt avfall 
(avfallskod 20 03 01) som insamlats från 
privata hushåll, inbegripet när insamlingen 
även omfattar sådant avfall från andra 
producenter, till anläggningar för 
återvinning eller bortskaffande skall i 
enlighet med denna förordning omfattas av 
samma bestämmelser som transporter av 
avfall som är avsett för bortskaffande.

5. Transporter av blandat kommunalt avfall 
(avfallskod 20 03 01) som insamlats från 
privata hushåll, inbegripet när insamlingen 
även omfattar sådant avfall från andra 
producenter och transporter av 
restprodukter från förbränning av sådant 
avfall, till anläggningar för återvinning 
eller bortskaffande skall i enlighet med 
denna förordning omfattas av samma 
bestämmelser som transporter av avfall 
som är avsett för bortskaffande.
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Motivering

Både avfall som samlats in från hushåll och restprodukter från förbränning av hushållsavfall 
omfattas av särskilda bestämmelser eftersom de är de enda avfallskategorier som anges i 
bilaga II till Baselkonventionen. Detta är i linje med skäl 26 i den gemensamma 
ståndpunkten. Dessutom skulle antagandet av detta ändringsförslag innebära ett avgörande 
av den svåra fråga som många gånger tagits upp till behandling vid EG-domstolen i ett 
försök att definiera vad som avses med ”återvinning” och ”bortskaffande” av sådant avfall.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 5a (ny)

5a. Transporter av avfall avsett för 
blandning, omförpackning, omlastning, 
lagring eller annan behandling som inte 
är att anse som slutgiltigt bortskaffande 
eller slutgiltig återvinning är inte tillåtna.

Motivering

Härmed återinförs ändring 21 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Så kallad behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffning kommer inte att leda till 
något annat än oklarheter. Avfall som först måste lagras under lång tid, blandas eller 
omförpackas skapar problem för hanteringen och inbjuder till bedrägerier. Det bör i mån av 
möjlighet inte få finnas kvar några incitament för förbehandling av låg kvalitet (till exempel 
sortering eller annan behandling där det inte är lätt att ta reda på om den skötts som sig bör 
eller inte). Dessutom är det otänkbart att inte lagring, omförpackning och blandning skulle 
kunna ske redan i den egna medlemsstaten. Detta skulle nämligen strida mot principen om 
tillräcklig egenkapacitet. Därefter kan eventuella transporter äga rum om det avfall som 
transporteras är avsett för slutgiltigt bortskaffande.

Som en konsekvens av detta ändringsförslag kan artikel 5.4, artikel 6.6 och artikel 15 utgå.

Ändringsförslag 9
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Med avslutad transport avses att hela 
det ifrågavarande avfallet slutgiltigt 
bortskaffats eller slutgiltigt återvunnits i 
det land som det importerats till.
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Motivering

Härmed återinförs ändring 84/rev från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

För att undvika eventuella missförstånd ges en klar och tydlig definition av vad som menas 
med avslutad transport.

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 6

6) Anmälans omfattning: 6) Anmälans omfattning:
En anmälan skall omfatta transporten av 
avfall från den ursprungliga 
avsändarplatsen och inbegripa behandling 
i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande, eller slutlig återvinning 
eller slutligt bortskaffande.

En anmälan skall omfatta transporten av 
avfall från den ursprungliga 
avsändarplatsen och inbegripa återvinning 
eller bortskaffande.

Om behandlingar i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande, eller 
slutlig återvinning eller slutligt 
bortskaffande därefter äger rum i ett 
annat land än första mottagarlandet, skall 
den slutliga behandlingen och 
destinationen anges i anmälan och 
artikel 15 f skall vara tillämplig.
Varje anmälan skall endast täckas av en 
kod för identifiering av avfallet med 
följande undantag.

Varje anmälan skall endast täckas av en 
kod för identifiering av avfallet.

a) Avfall som inte omfattas av en enskild 
avfallskod i bilaga III, IIIB, IV eller IVA. 
I detta fall skall bara en avfallsslag anges.
b) Blandat avfall som inte omfattas av en 
enskild avfallskod i bilaga III, IIIB, IV 
eller IVA, om det inte anges i 
förteckningen i bilaga IIIA. I så fall skall 
koden för varje del av avfallet anges i 
storleksordning.

Motivering

Härmed återinförs den ursprungliga texten från kommissionens förslag.

Behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande bör strykas även i denna punkt, i 
linje med strykningen av artikel 15.
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Användningen av mer än en avfallskod per anmälan kan ge upphov till oklara situationer och 
främja blandning av avfall. Denna möjlighet bör därför uteslutas.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 4

4. Om det avfall som transporteras är 
avsett för behandling i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande, skall 
avtalet även omfatta följande 
bestämmelser om att 

utgår

a) mottagaren eller 
mottagningsanläggningen i enlighet med 
artikel 15 d och, i erforderliga fall, 15 e 
skall tillhandahålla ett intyg om att 
avfallet har återvunnits eller bortskaffats i 
överensstämmelse med den relevanta 
anmälan och villkoren i denna samt med 
kraven i denna förordning, och
b) mottagaren eller 
mottagningsanläggningen, i erforderliga 
fall, skall göra en anmälan till den 
ursprungliga behöriga myndigheten i det 
ursprungliga avsändarlandet i enlighet 
med artikel 15 f ii.

Motivering

Härmed återinförs ändring 26 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande bör strykas även i denna punkt, i 
linje med strykningen av artikel 15.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 6

6. Genom undantag från punkt 5 och om 
det avfall som transporteras är avsett för 
behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande och ytterligare en 
återvinning eller ett bortskaffande äger 
rum i mottagarlandet får den ekonomiska 
säkerheten eller den motsvarande 
försäkringen friställas när avfallet lämnar 

utgår
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anläggningen för behandling i avvaktan 
på återvinning eller bortskaffande och 
anmälaren styrker att denna behandling 
är avslutad. Bestyrkandet skall läggas 
fram i form av det intyg som anges 
i artikel 15 d. I detta fall skall varje ny 
transport till en anläggning för 
återvinning eller bortskaffande omfattas 
av en ekonomisk säkerhet eller 
motsvarande försäkring, såvida inte den 
behöriga mottagarmyndigheten meddelat 
att en sådan ekonomisk säkerhet eller 
motsvarande försäkring inte är 
nödvändig. Under sådana omständigheter 
skall den behöriga mottagarmyndigheten 
ansvara för att uppfylla de skyldigheter 
som uppstår vid olaglig transport och för 
återtagning om transporten eller den 
vidare återvinningen eller bortskaffandet 
inte kan avslutas som planerat.

Motivering

Härmed återinförs ändring 85/rev från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande bör strykas även i denna punkt, i 
linje med strykningen av artikel 15.

Ändringsförslag 13
Artikel 10, punkt 4a (ny)

4a. Mottagningsanläggningen för avfallet 
skall föra register över in- och utförsel av 
avfall för varje hanteringslinje samt varje 
underavdelning av dessa hanteringslinjer.

Motivering

Härmed återinförs ändring 32 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

För att avfallet skall kunna återvinnas i så stor utsträckning som möjligt bör varje anläggning 
föra ett sådant register.
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Ändringsförslag 14
Artikel 10, punkt 4b (ny)

4b. Avsändar- och 
mottagarmyndigheterna kan ålägga 
mottagningsanläggningen att regelbundet 
(t.ex. månatligen) utarbeta en rapport om 
in- och utförsel av avfall för respektive 
hanteringsmetod. Rapporten skall 
undertecknas av den juridiskt ansvarige 
för anläggningen och inom en månad 
skickas till de berörda myndigheterna.
Rapporten skall innehålla kvantifierad 
information om all in- och utförsel av 
avfall för respektive hanteringsmetod, så 
att myndigheterna kan kontrollera 
överensstämmelsen med anmälans 
ursprungliga syfte och motsätta sig 
ytterligare transporter i fall av bristande 
överensstämmelse.

Motivering

Härmed återinförs ändring 33 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Det handlar om att ställa upp ett informationskrav så att de behöriga myndigheterna effektivt 
kan kontrollera att avfallsströmmarna och avfallshanteringen sker i överensstämmelse med 
de utfärdade godkännandena.

Ändringsförslag 15
Artikel 11, punkt 1, led g, led i

i) för att genomföra principen om 
tillräcklig egenkapacitet på 
gemenskapsnivå och nationell nivå, eller

i) för att genomföra principen om 
tillräcklig egenkapacitet på nationell nivå, 
eller

Motivering

Härmed återinförs ändring 37 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Hittills har gemenskapen inte vidtagit några åtgärder för att uppnå ett lämpligt, gemensamt 
nätverk av anläggningar för bortskaffande på gemenskapsnivå. Med andra ord: det har 
hittills inte gjorts något för egenkapaciteten på gemenskapsnivå. Åtgärder har utförts endast i 
(somliga av) medlemsstaterna. Av denna anledning är det inte förnuftigt att framföra ett 
argument om egenkapacitet på gemenskapsnivå, när någon sådan i själva verket inte finns.
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Ändringsförslag 16
Artikel 11, punkt 1, led ha (nytt)

ha) Avfallet är avsett för blandning, 
omförpackning, omlastning, lagring
(behandling i avvaktan på bortskaffande)
eller annan behandling som inte innebär 
slutgiltigt bortskaffande.

Motivering

Härmed återinförs ändring 34 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Så kallad behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffning kommer inte att leda till 
något annat än oklarheter. Avfall som först måste lagras under lång tid, blandas eller 
omförpackas skapar problem för hanteringen och inbjuder till bedrägerier. Det vore
emellertid bättre om sådana gränsöverskridande transporter inte tilläts över huvud taget. En 
förutsättning för att transporter av avfall över gränserna skall kunna tillåtas bör vara att 
avfallet snabbt bortskaffas eller återvinns. Det bör i mån av möjlighet inte få finnas kvar 
några incitament för förbehandling av låg kvalitet (till exempel sortering eller annan 
behandling där det inte är lätt att ta reda på om den skötts som sig bör eller inte). Dessutom 
är det otänkbart att inte lagring, omförpackning och blandning skulle kunna ske redan i den 
egna medlemsstaten. Detta skulle nämligen strida mot principen om tillräcklig egenkapacitet. 
Därefter kan eventuella transporter äga rum om det avfall som transporteras är avsett för 
slutgiltigt bortskaffande.

Ändringsförslag 17
Artikel 11, punkt 1, led hb (nytt)

hb) Avfallet består av blandat kommunalt 
avfall som insamlats från privata hushåll
(avfallskod nr 20 03 01).

Motivering

Härmed återinförs ändring 80 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Avfall från privata hushåll bör inte transporteras mer än absolut nödvändigt. 
Medlemsstaterna bör ta över ansvaret för detta avfall med dess skiftande karaktär och 
uppmuntras att själva lösa sina problem med det, i enlighet med artikel 5 i ramdirektivet om 
avfall 75/442/EEG. Alltså måste de ha möjlighet att resa invändningar mot transporter av 
hushållsavfall enligt föreskrifterna om bortskaffande av avfall. Detta är i linje med artikel 3.5 
och utesluter självfallet inte samarbete med grannländer.
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Ändringsförslag 18A
Artikel 11, punkt 2

2. Den behöriga transitmyndigheten eller 
transitmyndigheterna får, inom den tidsfrist 
på 30 dagar som anges i punkt 1, resa 
motiverade invändningar grundade endast 
på punkterna 1 b, 1 c och 1 f. 

2. Den behöriga transitmyndigheten eller 
transitmyndigheterna får, inom den tidsfrist 
på 30 dagar som anges i punkt 1, resa 
motiverade invändningar grundade endast 
på punkterna 1 b, 1 c, 1d och 1 f. 

Motivering

De behöriga transitmyndigheterna i gemenskapen bör också ha rätt att resa invändningar om 
anmälaren eller mottagaren upprepade gånger inte har iakttagit artiklarna 15 och 16 i 
samband med tidigare transporter. Detta är av särskild vikt när avfall transiteras genom 
gemenskapen.

Ändringsförslag 18B
Artikel 11, punkt 5

5. Om de problem som har lett till att 
invändningar har rests inte har lösts inom 
den tidsfrist på 30 dagar som anges i 
punkt 1 skall anmälan upphöra att gälla. 
Om anmälaren fortfarande avser att 
genomföra transporten skall en ny anmälan 
göras, såvida inte samtliga berörda 
behöriga myndigheter och anmälaren 
kommer överens om annat.

5. Om de problem som har lett till att 
invändningar har rests inte har lösts inom 
den tidsfrist på 30 dagar som anges i 
punkt 1 skall anmälan upphöra att gälla. 
Om anmälaren fortfarande avser att 
genomföra transporten skall en ny anmälan 
göras.

Motivering

Härmed återinförs ändring 40 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Tydligheten är bäst betjänt av att det görs en ny anmälan. Därför är det inte förnuftigt att
göra avkall på kravet på en sådan ny anmälan om inte problemen lösts.

Ändringsförslag 19
Artikel 12, punkt 1, led c

c) Den planerade transporten eller 
återvinningen är inte förenlig med nationell 
lagstiftning om avfallsåtervinning i 
avsändarlandet, inbegripet när den 
planerade transporten avser avfall som är 

c) Den planerade transporten eller 
återvinningen är inte förenlig med nationell 
lagstiftning om avfallsåtervinning i 
avsändarlandet, inbegripet när den 
planerade transporten avser avfall som är 
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avsett för återvinning i en anläggning som 
har mindre strikta normer för behandling 
av det särskilda avfallet än de som har 
fastställts i avsändarlandet med 
iakttagande av behovet att säkerställa att 
den inre marknaden fungerar korrekt.

avsett för återvinning i en anläggning som 
har mindre strikta normer för behandling 
av det särskilda avfallet än de som har 
fastställts i avsändarlandet.

Detta skall inte gälla när
i) det finns motsvarande 
gemenskapslagstiftning, särskilt sådan 
som hänför sig till avfall, och krav som är 
minst lika stränga som de som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen har införts 
i den nationella lagstiftningen vid 
införlivandet av sådan 
gemenskapslagstiftning,
ii) återvinningen i mottagarlandet äger 
rum på villkor som i stort sett motsvarar 
de villkor som föreskrivs i 
avsändarlandets nationella lagstiftning,
iii) annan nationell lagstiftning i 
avsändarlandet än den som omfattas av 
ovanstående led i inte har anmälts i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av 
den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
om regler för informationssamhällets 
tjänster1, enligt kraven i det direktivet.

Motivering

Dessa tre undantag, som grundar sig på ovannämnda skäl, är mycket förvirrande och 
motstridiga. De skulle enbart leda till tolkningsproblem och oändliga diskussioner och bör 
därför strykas.

Ändringsförslag 20
Artikel 12, punkt 1, led ca (nytt)

ca) Avsändarlandet har teknisk kapacitet 
och nödvändiga anläggningar för att 
återvinna sitt farliga avfall eller avfall 
som finns angivet i bilaga II i 
Baselkonventionen på ett miljöriktigt sätt 
som åtminstone motsvarar den planerade 
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återvinningen i mottagarlandet.

Motivering
Härmed återinförs ändring 117 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Förordningen om avfallstransporter bör medge att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter
i enlighet med Baselkonventionen.

Ändringsförslag 21
Artikel 12, punkt 1, led ea (nytt)

ea) Myndigheten önskar utöva sin rätt att 
i enlighet med artikel 4.1 i 
Baselkonventionen förbjuda import av 
farligt avfall eller avfall som finns angivet 
i bilaga II till Baselkonventionen.

Motivering
Härmed återinförs ändring 116 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Förordningen om avfallstransporter bör medge att medlemsstaterna utövar sina rättigheter i 
enlighet med Baselkonventionen.

Ändringsförslag 22
Artikel 12, punkt 1, led fa (nytt)

fa) Hänsyn tas till geografiska 
omständigheter eller till att det behövs 
speciella anläggningar för vissa typer av 
avfall om den planerade transporten inte 
är förenlig med direktiv 75/442/EEG i 
dess ändrade lydelse, särskilt artiklarna 5 
och 7,
(i) för att tillämpa principen om tillräcklig 
egenkapacitet på det nationella planet,
(ii) om anläggningen skall återvinna
avfall från en mer närliggande källa och 
den behöriga myndigheten har prioriterat 
detta avfall, eller
(iii) för att säkerställa att transporterna 
sker i enlighet med 
avfallshanteringsplaner.
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Motivering

Härmed återinförs ändring 44 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Ändringsförslag 23
Artikel 12, punkt 1, led g

g) Förhållandet mellan vad som kan 
återvinnas och inte kan återvinnas, det 
uppskattade värdet för det material som 
slutligt återvinns eller kostnaderna för 
återvinning och bortskaffande av den 
del som inte kan återvinnas medför att 
återvinning inte är försvarbar, med 
beaktande av ekonomiska och/eller
miljömässiga skäl.

g) Förhållandet mellan vad som kan 
återvinnas och inte kan återvinnas, det 
uppskattade värdet för det material som 
slutligt återvinns eller kostnaderna för 
återvinning och bortskaffande av den 
del som inte kan återvinnas, det berörda 
avfallets värmevärde, huruvida det har 
blandats med annat avfall eller ej, dess
halt av skadliga ämnen eller risker i 
samband med skadliga ämnen som 
överförts till produkter medför att 
återvinning inte är försvarbar av
miljömässiga skäl.

Motivering

Härmed återinförs ändring 82 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Europeiska gemenskapernas domstol visade i domen i mål C-228/00 (domskäl 47) att hänsyn 
kan tas till sådana kriterier som avfallets värmevärde, halten av skadliga ämnen i avfallet 
eller huruvida avfallet har blandats eller ej i samband med att invändningar reses utgående 
från att återvinningen av avfallet varit endast skenbar. För att rättslig säkerhet skall råda bör 
innehållet i detta domstolsuttalande finnas med i texten såsom en av bevekelsegrunderna till 
invändningar.

Ändringsförslag 24
Artikel 12, punkt 1, led ha (nytt)

ha) Avfallet är avsett för blandning, 
omförpackning, omlastning, lagring
(behandling i avvaktan på återvinning)
eller annan behandling som inte innebär 
slutgiltig återvinning.
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Motivering

Härmed återinförs ändring 41 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Så kallad behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffning kommer inte att leda till 
något annat än oklarheter. Avfall som först måste lagras under lång tid, blandas eller 
omförpackas skapar problem för hanteringen och inbjuder till bedrägerier. Det vore 
emellertid bättre om sådana gränsöverskridande transporter inte tilläts över huvud taget. En 
förutsättning för att transporter av avfall över gränserna skall kunna tillåtas bör vara att 
avfallet snabbt bortskaffas eller återvinns. Det bör i mån av möjlighet inte få finnas kvar 
några incitament för förbehandling av låg kvalitet (till exempel sortering eller annan 
behandling där det inte är lätt att ta reda på om den skötts som sig bör eller inte). Dessutom 
är det otänkbart att inte lagring, omförpackning och blandning skulle kunna ske redan i den 
egna medlemsstaten. Därefter kan eventuella transporter äga rum om det avfall som 
transporteras är avsett för slutgiltig återvinning.

Ändringsförslag 25
Artikel 12, punkt 1, led hb (nytt)

hb) Avfallet består av blandat kommunalt 
avfall som insamlats från privata hushåll
(avfallskod nr 20 03 01).

Motivering

Härmed återinförs ändring 81 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Avfall från privata hushåll bör inte transporteras mer än absolut nödvändigt. 
Medlemsstaterna bör ta över ansvaret för detta avfall med dess skiftande karaktär och 
uppmuntras att själva lösa sina problem med det, i enlighet med artikel 5 i ramdirektivet om 
avfall 75/442/EEG. Alltså måste de ha möjlighet att resa invändningar mot transporter av 
hushållsavfall enligt föreskrifterna om bortskaffande av avfall. Detta är i linje med artikel 3.5 
och utesluter självfallet inte samarbete med grannländer.

Ändringsförslag 26
Artikel 12, punkt 1, led k, stycke 2 (nytt)

I de fall det inte finns några rättsligt 
bindande återvinnings- eller 
materialutnyttjandekrav i 
gemenskapslagstiftningen skall det stå 
medlemsstaterna fritt att inom ramen för 
denna förordning själva ställa upp sådana 
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krav, förutsatt att de själva följer dem.

Motivering

Härmed återinförs ändring 48 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

I Köpenhamnsmålet1 skapade domstolen klarhet i frågan om gränsöverskridande transporter 
av avfall avsett för återvinning, med utgångspunkt tagen i förordning (EEG) nr 259/93 om 
avfallstransporter. Domstolen fastställde att artikel 7.3 i direktiv 75/442/EEG skall tolkas så 
att en medlemsstat får vidta åtgärder mot transporter av avfall om transporterna inte står i 
överensstämmelse med medlemsstatens avfallshanteringsplan, förutsatt att denna plan följer 
föreskrifterna i EG-fördraget och direktiv 75/442/EEG.
______________

1 Mål C-209/98 FFAD mot Københavns Kommune [2000], REG I-3743.

Ändringsförslag 27
Artikel 12, punkt 2

2. Den behöriga transitmyndigheten eller 
transitmyndigheterna får, inom den tidsfrist 
på 30 dagar som anges i punkt 1, resa 
motiverade invändningar mot den 
planerade transporten, grundade endast på 
punkt 1 b, 1 d och 1 f.

2. Den behöriga transitmyndigheten eller 
transitmyndigheterna får, inom den tidsfrist 
på 30 dagar som anges i punkt 1, resa 
motiverade invändningar mot den 
planerade transporten, grundade endast på 
punkt 1 b, 1 d, 1e och 1 f.

Motivering

De behöriga transitmyndigheterna i gemenskapen bör också ha rätt att resa invändningar om 
anmälaren eller mottagaren upprepade gånger inte har iakttagit artiklarna 15 och 16 i 
samband med tidigare transporter. Detta är av särskild vikt när avfall transiteras genom 
gemenskapen.

Ändringsförslag 28
Artikel 12, punkt 4

4. Om de problem som har lett till att 
invändningar har rests inte löses inom den 
tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1 
skall anmälan upphöra att gälla. Om
anmälaren fortfarande avser att genomföra 
transporten skall en ny anmälan göras, 
såvida inte samtliga berörda behöriga 
myndigheter och anmälaren kommer 

4. Om de problem som har lett till att 
invändningar har rests inte löses inom den 
tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1 
skall anmälan upphöra att gälla. Om 
anmälaren fortfarande avser att genomföra 
transporten skall en ny anmälan göras.
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överens om annat.

Motivering

Härmed återinförs ändring 50 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Tydligheten är bäst betjänt av att det görs en ny anmälan. Därför är det inte förnuftigt att 
göra avkall på kravet på en sådan ny anmälan om inte problemen lösts.

Ändringsförslag 29
Artikel 13, punkt 1a (ny)

1a. Inom ramen för förfarandet med 
gemensam anmälan kan en anmälan 
hänföra sig till mer än en transport av 
avfall under en period på högst ett 
kalenderår. Den period som angivits kan i 
samråd med de berörda behöriga 
myndigheterna förkortas.
Vid förfarandet med gemensam anmälan 
skall i övrigt de tidsfrister som finns 
angivna i artikel 9 gälla.

Motivering

Härmed återinförs ändring 51 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

I förordning nr 259/93 fastställs giltighetstiden för anmälningar till högst ett år. Så bör det 
vara också i denna förordning.

Av tydlighetsskäl är det bra att ange att inga andra tidsfrister får användas i samband med en 
gemensam anmälan (såsom invändningsfristen eller fristen för när ett godkännande upphör 
att gälla).

Ändringsförslag 30
Artikel 14

Artikel 14 utgår
Förhandsgodkända 

återvinningsanläggningar
1. De behöriga mottagarmyndigheterna 
som inom sina områden har särskilda 
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återvinningsanläggningar får besluta att 
på förhand utfärda godkännanden för 
dessa.
Sådana beslut skall vara tidsbegränsade 
och när som helst kunna upphävas.
2. I det fall en gemensam anmälan görs i 
enlighet med artikel 13 får den behöriga 
mottagarmyndigheten i samförstånd med 
övriga berörda behöriga myndigheter 
förlänga giltighetstiden för det 
godkännande som avses i artikel 9.4 och 
9.5 till maximalt tre år.
3. Behöriga myndigheter som beslutar att 
utfärda ett förhandsgodkännande av 
anläggningar i enlighet med punkterna 1 
och 2 skall lämna följande information 
till kommissionen och, i erforderliga fall, 
OECD:s sekretariat:
a) Återvinningsanläggningens namn, 
registreringsnummer och adress.
b) En redogörelse för de metoder som 
används, inbegripet R-koder.
c) De avfallsslag som förtecknas i 
bilagorna IV och IV A, eller de avfallsslag 
som beslutet gäller.
d) Sammanlagd förhandsgodkänd mängd.
e) Giltighetstiden.
f) Eventuella ändringar i 
förhandsgodkännandet.
g) Eventuella ändringar i den anmälda 
informationen.
h) Eventuellt upphävande av 
förhandsgodkännandet.
Blanketten i bilaga VI skall användas för 
detta ändamål.
4. Genom undantag från artiklarna 9, 10 
och 12 skall det godkännande som ges i 
enlighet med artikel 9, de villkor som 
fastställs i enlighet med artikel 10 eller de 
invändningar som de berörda behöriga 
myndigheterna reser i enlighet med 
artikel 12 omfattas av en tidsfrist på 
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sju arbetsdagar från den dag då den 
behöriga mottagarmyndigheten skickade 
in bekräftelse i enlighet med artikel 8.
5. Oavsett vad som anges i punkt 4 får den 
behöriga avsändarmyndigheten besluta 
att det krävs mer tid för att få in 
ytterligare information eller 
dokumentation från anmälaren. 
I sådana fall skall den behöriga 
myndigheten inom sju arbetsdagar 
skriftligen meddela anmälaren och skicka 
kopior av meddelandet till övriga berörda 
behöriga myndigheter. 
Den sammanlagda tiden för detta 
förfarande skall inte överskrida 30 dagar 
från den dag då den behöriga 
mottagarmyndigheten skickade sin 
bekräftelse i enlighet med artikel 8.

Motivering

Härmed återinförs ändring 53 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

I praktiken är det önskvärt att exportlandet får möjlighet att grundligt granska en anmälan. I 
de fall att importlandet har en godkänd anläggning för återvinning bör samma tidsfrister 
gälla som i artikel 10.

Ändringsförslag 31
Artikel 15

Artikel 15 utgår
Ytterligare bestämmelser om behandling i 

avvaktan på återvinning och 
bortskaffande

Transporter av avfall avsett för 
behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande skall omfattas av 
följande bestämmelser:
a) Om en transport av avfall är avsedd för 
behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande skall alla 
anläggningar, där de därpå följande 
behandlingarna i avvaktan på återvinning 
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eller bortskaffande och den slutliga 
återvinningen eller bortskaffningen 
planeras, också anges 
på anmälningsblanketten utöver den 
inledande behandlingen i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande.
b) Den behöriga avsändar- och 
mottagarmyndigheten får godkänna en 
transport av avfall som är avsedd för 
behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande endast om det inte 
finns några grunder för invändning i 
enlighet med artikel 11 eller 12 mot 
transporten av avfall till de anläggningar 
som utför därpå följande behandling i 
avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande eller slutlig återvinning 
eller bortskaffning.
c) Inom tre dagar från det att avfallet har 
nått den anläggning där behandlingen i 
avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande skall äga rum, skall den 
anläggningen skriftligen bekräfta att den 
har tagit emot avfallet.
Denna bekräftelse skall införas i eller 
bifogas transportdokumentet. Den 
berörda anläggningen skall 
vidarebefordra undertecknade kopior av 
transportdokumentet tillsammans med 
denna bekräftelse till anmälaren och de 
berörda behöriga myndigheterna.
d) Så snart som möjligt, men senast 
30 dagar från det att behandlingen i 
avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande slutförts, och högst ett 
kalenderår från det att avfallet tagits emot 
eller en kortare period i enlighet med 
artikel 9.7, skall den mottagare eller den 
anläggning som genomför verksamheten 
på eget ansvar intyga att behandlingen i 
avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande är avslutad.
Detta intyg skall införas i eller bifogas 
transportdokumentet. 
Den berörda anläggningen skall 
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vidarebefordra undertecknade kopior av 
transportdokumentet tillsammans med 
detta intyg till anmälaren och de berörda 
behöriga myndigheterna.
e) När en bortskaffnings- eller 
återvinningsanläggning som genomför en 
behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande levererar avfallet för 
därpå följande behandling i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande och slutlig 
återvinning eller slutligt bortskaffande i 
en anläggning i mottagarlandet skall den 
så snart som möjligt, och högst ett 
kalenderår efter det att avfallet levererats 
eller en kortare period i enlighet med 
artikel 9.7, erhålla ett intyg från denna 
anläggning om att avfallet slutligt har 
återvunnits eller bortskaffats.
Den anläggning som genomför en 
behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande skall omgående 
vidarebefordra alla relevanta intyg till 
anmälaren och de berörda behöriga 
myndigheterna, och ange vilka 
transporter som intygen avser.
f) Om en leverans enligt led e görs till en 
anläggning som ligger i
i) det ursprungliga avsändarlandet eller i 
en annan medlemsstat, skall en ny 
anmälan krävas i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning, eller
ii) ett tredjeland, skall en ny anmälan 
krävas i enlighet med bestämmelserna i 
denna förordning, varvid det emellertid 
skall beaktas att bestämmelserna om de 
behöriga myndigheterna också skall gälla 
för den ursprungliga behöriga 
myndigheten i det ursprungliga 
avsändarlandet.

Motivering

Härmed återinförs ändring 91/rev från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).
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Så kallad behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffning, som infördes av 
kommissionen, kommer inte att leda till något annat än oklarheter. Avfall som först måste 
lagras under lång tid, blandas eller omförpackas skapar problem för hanteringen och 
inbjuder till bedrägerier. 

Det vore emellertid bättre om sådana gränsöverskridande transporter inte tilläts över huvud 
taget. En förutsättning för att transporter av avfall över gränserna skall kunna tillåtas bör 
vara att avfallet snabbt bortskaffas eller återvinns. Det bör i mån av möjlighet inte få finnas 
kvar några incitament för förbehandling av låg kvalitet (till exempel sortering eller annan 
behandling där det inte är lätt att ta reda på om den skötts som sig bör eller inte). Dessutom 
är det otänkbart att inte lagring, omförpackning och blandning skulle kunna ske redan i den 
egna medlemsstaten. Därefter kan eventuella transporter äga rum om det avfall som 
transporteras är avsett för slutgiltigt bortskaffande eller slutgiltig återvinning.

Ändringsförslag 32
Artikel 23, punkt 2, stycke 5

Behöriga myndigheter skall inte resa 
invändningar mot eller motsätta sig 
återföring av avfallet i en olaglig transport. 
Om alternativa åtgärder enligt d–e har 
vidtagits av den behöriga 
avsändarmyndigheten skall den 
ursprungliga behöriga 
avsändarmyndigheten eller en fysisk eller 
juridisk person på dess vägnar göra en ny 
anmälan såvida inte de berörda behöriga 
myndigheterna kommer överens om att en 
vederbörligen motiverad begäran från den 
myndigheten är tillräcklig.

Behöriga myndigheter skall inte resa 
invändningar mot eller motsätta sig 
återföring av avfallet i en olaglig transport
eller mot därmed sammanhängande 
återvinning eller bortskaffande. Om 
alternativa åtgärder enligt d–e har vidtagits 
av den behöriga avsändarmyndigheten 
skall den ursprungliga behöriga 
avsändarmyndigheten eller en fysisk eller 
juridisk person på dess vägnar göra en ny 
anmälan såvida inte de berörda behöriga 
myndigheterna kommer överens om att en 
vederbörligen motiverad begäran från den 
myndigheten är tillräcklig.

Motivering

De behöriga myndigheterna skall inte resa invändningar mot eller motsätta sig återföring av 
avfallet i en olaglig transport eller mot därmed sammanhängande återvinning eller 
bortskaffande. Anpassning till artikel 21.4 sista stycket.

Ändringsförslag 33
Artikel 27, punkt 1

1. Om de behöriga avsändar- och 
mottagarmyndigheterna är oense om 
huruvida innehållet skall klassificeras som 
avfall eller inte, skall det behandlas som 

1. Om de behöriga avsändar- och 
mottagarmyndigheterna är oense om 
huruvida innehållet skall klassificeras som 
avfall eller inte, skall det behandlas som 
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om den vore avfall. Detta skall inte 
påverka mottagarlandets rätt att ta hand 
om det transporterade materialet i 
enlighet med dess nationella lagstiftning 
efter det att materialet har anlänt när 
sådan lagstiftning är förenlig med 
gemenskapsrätten eller internationell rätt.

om det vore avfall. 

Motivering

I och med att det vilseledande tillägget stryks återinförs texten från kommissionens förslag.

Ändringsförslag 34
Artikel 30, punkt 1a (ny)

1a. Denna artikel skall inte påverka 
bestämmelserna i kapitel 2 i detta avsnitt.

Motivering

Återinförande av kommissionens text.

Ändringsförslag 35
Artikel 31, punkt 2a (ny)

2a. Denna artikel skall inte påverka 
bestämmelserna i kapitel 2 i detta avsnitt.

Motivering

Återinförande av kommissionens text.

Ändringsförslag 36
Artikel 42, punkt 3a (ny)

3a. När det gäller farligt avfall eller avfall 
som finns angivet i bilaga II till 
Baselkonventionen skall de länder som 
avses i punkt 1 a–d i förväg lägga fram en 
vederbörligen motiverad begäran till den 
behöriga myndigheten i mottagarlandet i 
gemenskapen om de saknar och inte 
rimligen kan förvärva teknisk kapacitet 
eller nödvändiga anläggningar för att 
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bortskaffa avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Motivering

Härmed återinförs ändring 121 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Förordningen om avfallstransporter bör medge att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter 
enligt Baselkonventionen. Det finns inget skäl för EU att importera farligt avfall för 
återvinning från länder utanför gemenskapen, om det finns lämpliga anläggningar i 
ursprungslandet.

Ändringsförslag 37
Artikel 49, punkt 5

5. Medlemsstaterna får samarbeta med 
varandra, bilateralt eller multilateralt, för 
att främja förebyggande och upptäckt av 
olagliga transporter.

5. Medlemsstaterna skall samarbeta med 
varandra, bilateralt eller multilateralt, för 
att främja förebyggande och upptäckt av 
olagliga transporter. I syfte att stödja 
samordningen av efterlevnadskontrollen
skall medlemsstaterna se till att en
gemensam plattform för 
efterlevnadskontroll med 
tillsvidareanställd personal upprättas och 
att stödåtgärder vidtas för genomförande 
av regelbundna fysiska kontroller på 
faktiska transporter och för 
halvårsrapportering om resultaten av 
sådana kontroller.

Motivering

Resultaten av projektet IMPEL–SEAPORT visar hur effektivt man kan stärka efterlevnaden 
med hjälp av regelbundna stickprov på/räder mot transportcontainrar i hamnar. IMPEL:s 
undersökning om ”verifiering” av bestämmelseorter för avfall är praktiskt taget avslutad.  En 
undersökning om efterlevnaden av förordningen i hamnar har offentliggjorts: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.

I undersökningen konstateras att det ofta förekommer regelbrott och oegentligheter i hamnar.  
Av undersökningen framgår också att det finns stora geografiska skillnader mellan metoderna 
för efterlevnadskontroll och att informationen från de myndigheter som skall övervaka 
efterlevnaden är mycket bristfällig.  Förbättringar är alltså nödvändiga.

Ändringsförslag 38
Artikel 50, punkt -1 (ny)
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-1. Den behöriga myndigheten i export-
eller importmedlemsstaten skall på 
lämpligt sätt, t.ex. via Internet, senast 
sju dagar efter att godkännande beviljats 
offentliggöra alla anmälningar om 
transporter den godkänt och alla 
handlingar med anknytning till dem.

Motivering

Härmed återinförs ändring 66 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004), som också införlivades i kommissionens ändrade 
förslag (KOM(2004)172).

Anmälningarna offentliggörs redan nu i Nederländerna och i Finland. Anmälningarna bör 
göras offentligt tillgängliga i alla medlemsstater så att skenbar återvinning skall kunna 
spåras.

Ändringsförslag 39
Artikel 50, punkt 4a (ny)

4a. På grundval av dessa rapporter skall 
kommissionen vart tredje år utarbeta en
rapport om gemenskapens och dess 
medlemsstaters tillämpning av denna 
förordning. Kommissionen får för detta 
ändamål begära ytterligare information i 
enlighet med artikel 6 i 
direktiv 91/692/EEG.

Motivering

Återinförande av kommissionens text.

Ändringsförslag 40
Artikel 58, punkt 1, inledningen

1. Kommissionen får anta ytterligare 
åtgärder avseende denna förordnings 
tillämpning enligt följande:

1. Kommissionen skall anta ytterligare 
åtgärder avseende denna förordnings 
tillämpning enligt följande:

Motivering

Genom ändringsförslaget görs denna nya artikel, som infördes av rådet, bindande för 
kommissionen.
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Ändringsförslag 41
Artikel 61, punkt 1a (ny)

1a. Alla transporter som de berörda 
behöriga myndigheterna har godkänt i 
enlighet med förordning (EEG) nr 259/93 
skall slutföras inom ett år från och med 
den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Motivering

Återinförande av kommissionens text.

Ändringsförslag 42
Artikel 63, punkt 1, stycke 2

Den skall börja tillämpas den ...* Den skall börja tillämpas den ...*.
________________
*12 månader efter dagen för 
offentliggörande av denna förordning.

________________
* 10 månader efter dagen för 
offentliggörande av denna förordning.

Motivering

Återinförande av kommissionens text.

Ändringsförslag 43
Bilaga III, del 2, punkt GC030, (Annat metallhaltigt avfall)

Fartyg och andra flytande materiel avsedda 
för upphuggning, noggrant tömda på all 
last och andra material som uppkommit i 
samband med fartygets drift och som kan 
klassificeras som farligt ämne eller avfall.

Fartyg och andra flytande materiel avsedda 
för upphuggning, noggrant tömda på all 
last och andra material som funnits i 
fartyget och som kan klassificeras som 
farligt ämne eller avfall.

Motivering

Härmed återinförs ändring 68 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).
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Upphuggningen av fartyg i tredje världen vållar mycken oro. I denna förordning framgår det 
inte klart vilka villkor som skall gälla. Fartyg som är avsedda att skrotas omfattas endast av 
bilaga III (gröna förteckningen) eftersom det antas att de inte längre innehåller något farligt 
avfall eller några farliga ämnen. Men om fartygen faktiskt innehåller farligt avfall eller 
farliga ämnen bör de omfattas av bilaga V (röda förteckningen).

Ändringsförslag 44
Bilaga V, inledande kommentarer, punkt 2

2. Denna bilaga består av tre delar, varav 
delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte 
är tillämplig. För att fastställa om ett 
specifikt avfallsslag anges i denna bilaga 
måste man därför inledningsvis kontrollera 
om avfallet anges i del 1 i denna bilaga, 
och om så inte är fallet därefter kontrollera 
om det anges i del 2, och, om så inte är 
fallet här heller, slutligen kontrollera om 
det anges i del 3.

2. Denna bilaga består av tre delar, varav 
delarna 2 och 3 endast gäller när del 1, 
förteckning A inte är tillämplig. För att 
fastställa om ett specifikt avfallsslag anges 
i denna bilaga måste man därför 
inledningsvis kontrollera om avfallet anges 
i del 1, förteckning A i denna bilaga, och 
om så inte är fallet därefter kontrollera om 
det anges i del 2, och, om så inte är fallet 
här heller, slutligen kontrollera om det 
anges i del 3.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I 
förteckning A anges avfallsslag som 
klassas som farliga enligt artikel 1.1 a i 
Baselkonventionen och som därför 
omfattas av exportförbud, och i 
förteckning B anges avfallsslag som inte 
omfattas av artikel 1.1 a i 
Baselkonventionen och därför inte 
omfattas av exportförbudet.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I 
förteckning A anges avfallsslag som 
klassas som farliga enligt artikel 1.1 a i 
Baselkonventionen och i förteckning B 
anges avfallsslag som inte klassas som 
farliga.

Om ett avfallsslag anges i del 1 måste man 
alltså kontrollera om det förekommer i 
förteckning A eller B. Endast i de fall ett 
avfallsslag varken förekommer i
förteckning A eller B i del 1 måste man 
kontrollera om det antingen anges bland 
det farliga avfallet i del 2 (dvs. avfallsslag 
märkta med en asterisk) eller i del 3 och 
om så är fallet omfattas det av 
exportförbudet.

Om ett avfallsslag anges i del 1, 
förteckning A, omfattas det av 
exportförbud. Om avfallsslaget inte ingår 
i del 1, förteckning A, utan i del 2 eller del 
3 omfattas det också av exportförbudet.

Motivering

Härmed återinförs ändringarna 69 och 70 från parlamentets första behandling, antagna den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004), som också införlivades i kommissionens ändrade 
förslag (KOM(2004)172).
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I ändringsförslaget ställs avfallsförteckningarna i annan ordning så att EU:s förteckning över 
farligt avfall får högre prioritet än Baselförteckningen över icke-farligt avfall.

Ändringsförslag 45
Bilaga V, Del 1, Förteckning A (ny)

A1190 - Avfall av metallkablar som är 
belagda eller isolerade med plast som 
innehåller eller är förorenad med
stenkolstjära, PCB1 , bly, kadmium, andra 
organohalogena föreningar eller andra 
beståndsdelar som anges i bilaga I i den 
mån de uppvisar egenskaper enligt 
bilaga III
_________________
1 Med en PCB-halt på 50 mg/kg eller mer.

Motivering

Den ändring i bilaga VIII till Baselkonventionen som antogs vid sjunde mötet för parterna i 
Baselkonventionen bör återspeglas i del 1 i bilaga V till denna förordning.

Ändringsförslag 46
Bilaga V, Del 1, Förteckning Ab (ny)

B1115 - Avfall av metallkablar som är 
belagda eller isolerade med plast och som 
inte ingår i förteckning A A1190, med 
undantag för dem som är avsedda för 
verksamhet enligt bilaga IVA eller någon 
annan bortskaffning som i något skede 
inbegriper okontrollerade 
värmeprocesser, t.ex. öppen förbränning

Motivering

Den ändring i bilaga IX till Baselkonventionen som antogs vid sjunde mötet för parterna i 
Baselkonventionen i oktober 2004 bör återspeglas i del 1 i bilaga V till denna förordning.

Ändringsförslag 47
Bilaga V, del 2, avdelning 16 (Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen), 16 01

16 01 Uttjänta fordon från olika 16 01 Uttjänta fordon från olika 
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transportmedel (även maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg) och avfall 
från demontering av uttjänta fordon och 
från underhåll av fordon (utom 13, 14, 
16 06 och 16 08)

transportmedel (även maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, fartyg och 
flygplan) och avfall från demontering av 
uttjänta fordon och från underhåll av 
fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

Motivering

Härmed återinförs ändring 71 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Det framgår inte klart på alla språk att begreppet fordon omfattar mer än bilar. Det måste 
göras klart att också jordbruksmaskiner, fartyg och flygplan omfattas av detta begrepp.

Ändringsförslag 48
Bilaga V, del 2, avdelning 16 (Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen), 

16 01 04* a (ny)

16 01 04*a Fartyg och annan flytande 
materiel som är avsedda att huggas upp 
och som inte noggrant tömts på all last 
och annat material som funnits i fartyget 
och som kan klassificeras som farligt 
ämne eller avfall.

Motivering

Härmed återinförs ändring 72 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Upphuggningen av fartyg i tredje världen vållar mycken oro. I denna förordning framgår det 
inte klart vilka villkor som skall gälla. Fartyg som är avsedda att skrotas omfattas endast av 
bilaga III (gröna förteckningen) eftersom det antas att de inte längre innehåller något farligt 
avfall eller några farliga ämnen. Men om fartygen faktiskt innehåller farligt avfall eller 
farliga ämnen bör de omfattas av bilaga V (röda förteckningen). Asterisken invid siffran 
innebär att avfallet är farligt.

Ändringsförslag 49
Bilaga V, del 2, avdelning 16 (Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen), 

16 01 06 a (ny)

16 01 06 a Fartyg och annan flytande 
materiel som är avsedda att huggas upp
och som noggrant tömts på all last och 
annat material som funnits i fartyget och 
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som kan klassificeras som farligt ämne 
eller avfall.

Motivering

Härmed återinförs ändring 73 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004).

Upphuggningen av fartyg i tredje världen vållar mycken oro. I denna förordning framgår det 
inte klart vilka villkor som skall gälla. Fartyg som är avsedda att skrotas omfattas endast av 
bilaga III (gröna förteckningen). Det ter sig dock förnuftigt att fartyg som inte längre 
innehåller farligt avfall eller farliga ämnen också uppförs på den europeiska 
avfallsförteckningen (utan att markeras med någon asterisk, eftersom det inte handlar om 
något farligt avfall). Detta skulle ge en bättre garanti för att fartyg som är avsedda för 
upphuggning hanteras som sig bör. Både exportlandet och importlandet skulle kunna resa 
invändningar mot transitering av ett fartyg för upphuggning om fartyget i själva verket är 
avsett för bortskaffande.

Ändringsförslag 50
Bilaga VIII, (Riktlinjer för miljöriktig hantering, artikel 48), Del I, inledningen

I. Riktlinjer antagna under 
Baselkonventionen:

I. Riktlinjer under Baselkonventionen *:

________________

* Dessa riktlinjer gäller endast 
avfallstransporter till OECD-länder eller 
transporter av icke-farligt avfall för 
återvinning till länder utanför OECD.

Motivering

Härmed återinförs ändring 74 från parlamentets första behandling, antagen den 
19 november 2003 (EUT C 87, 7.4.2004), som också införlivades i kommissionens ändrade 
förslag (KOM(2004)172).

Av tydlighetshänsyn är det på sin plats med en förklarande hänvisning. Transporter av farligt 
avfall till länder utanför OECD är enligt artikel 37 inte tillåtna. De tre riktlinjerna i 
bilaga IX del 1 gäller för närvarande endast farligt avfall. I framtiden kan det tänkas att de 
byggs ut med riktlinjer för icke-farligt avfall. Eftersom det är möjligt att transportera icke-
farligt avfall till länder utanför OECD för återvinning kan det tänkas att bilaga IX del 1
kommer att gälla för sådana länder i framtiden.

Ändringsförslag 51
Bilaga VIII, Del I, punkterna 3a, 3b och 3c (nya)
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3a. General Technical Guidelines for the 
Environmentally Sound Management of 
Wastes Consisting of, Containing or 
Contaminated with Persistent Organic 
Pollutants (POPs)1

3b. Technical Guidelines for the 
Environmentally Sound Management of 
Wastes Consisting of, Containing or 
Contaminated with Polychlorinated 
Biphenyls (PCBs), Polychlorinated 
Terphenyls (PCTs) or Polybrominated 
Biphenyls (PBBs)1

3c. Technical Guidelines on the 
Environmentally Sound 
Recycling/Reclamation of Metals and 
Metal Compounds (R4)1

________________________

1 Antagna vid sjunde mötet för parterna i 
Baselkonventionen om kontroll av 
gränsöverskridande transporter och om 
slutligt omhändertagande av farligt avfall, 
25–29 oktober 2004.

Motivering

De tekniska riktlinjer som antagits vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen i 
oktober 2004 bör återspeglas i bilaga VIII i denna förordning.
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MOTIVERING

1. Inledning

Det är helt normalt och dessutom bra att det transporteras avfall. Avfallet samlas in från 
hushåll och företag och transporteras sedan till anläggningar där det kan hanteras miljöriktigt. 
Ett problem är dock att det allt oftare händer att avfall transporteras långa sträckor, rentav 
över riksgränserna och till destinationer utanför Europeiska unionen. Under årens lopp har det 
uppkommit en europeisk avfallsmarknad med en livlig internationell handel med avfall. 
Särskilt för de nya medlemsstaterna kan detta bli ett problem på grund av importen av alla 
sorters avfall som inte kan hanteras på ett miljöriktigt sätt. Av denna orsak är det bra att 
betona att principerna om tillräcklig egenkapacitet och närhet fortfarande gäller i enlighet med 
ramdirektivet om avfall 75/442/EEG. Det konkurreras med pris och miljökrav. Priskonkurrens 
hör ihop med den fria inre marknaden i Europa, men det gör däremot inte miljökonkurrens. 
För att bemöta miljökonkurrensen bör man i gemenskapslagstiftningen uppställa minimikrav i 
miljöhänseende.

2. Bakgrunden till förslaget till förordning

Den 1 juli 2003 lade kommissionen fram sitt förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om transport av avfall. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 
19 november 2003. Den 10 mars 2004 lade kommissionen fram sitt ändrade förslag, och den 
24 juni 2005 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt.

Förslaget har följande huvudsyften:
− Genomförande av OECD-rådets ändrade beslut1 och den ändrade Baselkonventionen2 om 

kontroll av gränsöverskridande avfallstransporter i gemenskapslagstiftningen.
− Hantering av de problem som uppkommit vid tillämpningen, förvaltningen och 

efterlevnaden av rådets förordning från 1993 (”1993 års förordning”)3.
− Strävan efter global harmonisering i fråga om gränsöverskridande avfallstransporter.
− Omorganisering och förenkling av strukturen på artiklarna i 1993 års förordning. 

Till de föreslagna huvudelementen hör bland annat ändringar i de allmänna förfaranderamarna 
(särskilt avseende krav på skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande samt 
informationskrav), ändringar och förtydliganden av definitioner och klargörande av 
förordningens räckvidd, bestämmelser om avfallstransporter mellan och inom medlemsstater, 
samt bestämmelser om export och import. 

Europaparlamentet antog 103 ändringsförslag vid första behandlingen. Huvudpunkterna var 
följande:
1. En enda rättslig grund: miljö
2. Inbegripande av animaliska biprodukter i förordningens omfattning

  
1 OECD-rådets beslut C(2001) 107 slutlig av den 21 maj 2002 om översyn av beslut C(1992) 39 om kontroll av 

gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning. 
2 Baselkonventionen av den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt 

omhändertagande av riskavfall, ändrad den 6 november 1998.
3 Rådets förordning (EEG) nr 259/93.
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3. Skäl för invändningar mot avfallstransporter avsedda för bortskaffande, såsom tillräcklig 
egenkapacitet på nationell nivå, behandling i avvaktan på bortskaffande och blandat 
kommunalt avfall

4. Skäl för invändningar mot avfallstransporter avsedda för återvinning, såsom lägre 
behandlingsstandarder, nationell kapacitet, närhetsprincipen, principen om tillräcklig 
egenkapacitet, avfallshanteringsplan, värmevärde, farliga ämnen, behandling i avvaktan 
på återvinning, blandat kommunalt avfall och nationella standarder för återvinning om 
gemenskapsstandarder för återvinning saknas

5. Förbud mot transporter av avfall avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

6. Överenskommelser för gränsområden
7. Information och öppenhet

3. Kommentarer till den gemensamma ståndpunkten och rekommendationer inför 
andra behandlingen

Av de 103 ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid första behandlingen fördes 41 in 
i den gemensamma ståndpunkten (i sin helhet, delvis eller i princip, med samma eller 
liknande ordalydelse, eller till sin andemening). 62 ändringsförslag förkastades. Rådet anser 
att den gemensamma ståndpunkten varken ändrar tillvägagångssättet eller syftena i 
kommissionens ursprungliga förslag. De sju huvudpunkterna från första behandlingen 
behandlas nedan:

1. Parlamentet och rådet har godtagit artikel 175 (miljö) som den enda rättsliga grunden 
eftersom förordningens syfte är att skydda miljön och inte att underlätta handeln med 
avfall. Detta är också i linje med generaladvokatens (icke bindande) yttrande i målet 
C-178/03 (kommissionen mot parlamentet och rådet om den rättsliga grunden för 
PIC-förordningen) där det fastställs att en dubbel rättslig grund inte är möjlig och att den 
rättsliga grunden bör utgöras av miljöbestämmelser i de fall då en rättsakt omfattar 
aspekter som rör både miljön och den inre marknaden.

2. Rådet uteslöt fullständigt animaliska biprodukter från förordningens omfattning. Det finns 
ingen förnuftig anledning till att animaliska biprodukter, som enligt definitionen i artikel 1 
i direktiv 75/442/EEG angivits som avfall, inte skulle omfattas av denna förordning. 
Direktiv 75/442/EEG och denna förordning är båda exempel på övergripande lagstiftning 
som omfattar alla slag av avfall. Därför är det obegripligt med undantag för vissa slags 
avfall. Förordning (EG) nr 1774/2002 avser framför allt bestämmelser om animaliska 
biprodukter och handlar i avsevärt mindre utsträckning om miljöaspekterna av avfall från 
animaliska biprodukter. För att garantera att sådant avfall transporteras miljöriktigt bör 
avfall av detta slag omfattas av denna förordning. Också kommissionen motsätter sig 
uteslutandet av animaliska biprodukter från denna förordning och anser att det kan finnas 
ett värde i att den lägger fram sin genomgång av förhållandet mellan den här förordningen 
och förordning (EG) nr 1774/2004 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som 
inte är avsedda att användas som livsmedel, så att resultaten av genomgången 
offentliggörs innan förordningen träder i kraft.

3/4. Skälen för invändningar mot avfallstransporter antogs endast till en liten del av rådet. I 
kommissionens ursprungliga förslag tillämpas två förfaranden:
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• Informationsförfarande för icke-farligt avfall avsett för återvinning. Dessa transporter 
kan alltid äga rum; det finns inga möjligheter att resa invändningar mot dem.

• Anmälningsförfarande för avfall (farligt eller icke-farligt avfall) avsett för 
bortskaffande och farligt avfall avsett för återvinning.

I samband med anmälningsförfarandet krävs ett ömsesidigt godkännande. Detta betyder 
att en transport kan äga rum om båda länderna kommer överens om detta. Invändningar 
mot en transport kan endast göras med hänvisning till skälen i artikel 11 (för 
bortskaffande) och artikel 12 (för återvinning). Kommissionens förslag omfattade inte 
tillräckliga möjligheter att resa invändningar mot en transport av miljöskäl. Denna fråga 
är desto mer invecklad på grund av diskussionerna om hur definitionerna av återvinning 
och bortskaffande skall tolkas. Många fall har behandlats vid EG-domstolen. 
Kommissionen har ännu inte täppt till luckan i lagstiftningen eller ens klargjort 
definitionen så att den blir praktiskt tillämplig. Därför har Europaparlamentet valt att i 
första behandlingen ge medlemsstaterna flera möjligheter att resa invändningar mot 
transporter. Detta innebär dock inte att transporterna i fråga skulle vara förbjudna, 
eftersom det inte är obligatoriskt att resa invändningar mot en transport. Om båda 
medlemsstaterna ger sitt medgivande kan transporten äga rum i normal ordning. 
Dessutom måste en invändning vara miljömässigt motiverad, i enlighet med vad som 
föreslås i flera ändringsförslag till artiklarna 11 och 12. Härigenom kan skenbar 
återvinning undvikas.

5. Rådet godtog inte förbudet mot avfallstransporter som sker i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande. Det är svårt att förstå varför rådet anser att dessa avfallstransporter kan 
spåras så att man kan fastställa om avfallet har hanterats på ett korrekt sätt. Så kallad 
behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffning kommer inte att leda till något 
annat än oklarheter. Avfall som först måste lagras under lång tid, blandas eller 
omförpackas skapar problem för hanteringen och inbjuder till bedrägerier. Det vore 
emellertid bättre om sådana gränsöverskridande transporter inte tilläts över huvud taget. 
En förutsättning för att transporter av avfall över gränserna skall kunna tillåtas bör vara att 
avfallet snabbt bortskaffas eller återvinns. Det bör i mån av möjlighet inte få finnas kvar 
några incitament för förbehandling av låg kvalitet (till exempel sortering eller annan 
behandling där det inte är lätt att ta reda på om den skötts som sig bör eller inte). 
Dessutom är det otänkbart att inte lagring, omförpackning och blandning skulle kunna ske 
redan i den egna medlemsstaten. Detta skulle nämligen strida mot principen om tillräcklig 
egenkapacitet. Därefter kan eventuella transporter äga rum om det avfall som 
transporteras är avsett för slutgiltigt bortskaffande.

6. Parlamentets förslag om överenskommelser för gränsområden godtogs av rådet.

7. Parlamentets ändringsförslag om information och öppenhet förkastades av rådet och bör 
därför läggas fram igen.
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Trots att det i vanliga fall inte läggs fram några nya ändringsförslag i andra behandlingen är 
några mindre ändringar nödvändiga för att skapa klarhet och överensstämmelse med andra 
delar av förordningen. Dessutom behövs ett ytterligare ändringsförslag om efterlevnad. 
Projektet IMPEL–SEAPORT har visat hur effektivt man kan stärka efterlevnaden med hjälp 
av regelbundna stickprov på/räder mot transportcontainrar i hamnar.

4. Slutsatser

Rådets gemensamma ståndpunkt är i många hänseenden bättre än kommissionens 
ursprungliga förslag. Valet av miljöbestämmelser som enda rättsliga grund visar att rådets 
huvudsakliga mål är miljöskydd. Detta var också Europaparlamentets huvudsyfte vid första 
behandlingen. Man kan göra mer för miljön genom att förbjuda omotiverade transporter, resa 
invändningar mot transporter som inte har något miljömässigt mervärde, undvika skenbar 
återvinning och se till att efterlevanden av denna förordning förbättras.

Kommissionen har den viktiga uppgiften att lägga fram förslag till ramdirektivet om avfall 
och strategin för förebyggande och återvinning av avfall. Dessa förslag är mycket viktiga för
denna förordning eftersom de kan klargöra definitionerna av bortskaffande och återvinning. 
Syftet med detta är att undvika framtida avfallstransporter för skenbar återvinning.


