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PR_COD_2am

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. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om affald
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0667),

– 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 (A6-0000/2008),

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 1 a (ny)

(1a) Det primære mål for enhver 
affaldspolitik bør være at minimere de 
negative indvirkninger af 
affaldsproduktion og -håndtering på 
menneskers sundhed og miljøet. 
Affaldslovgivning bør ligeledes sigte mod 
at reducere brugen af ressourcer og 
fremme den praktiske anvendelse af 
affaldshierarkiet.

                                               
1 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 136.
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Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 1).  
Ideelt set bør denne betragtning stå som den første i rækken af betragtninger, eftersom den 
giver et godt indtryk af Parlamentets holdning med hensyn til, hvad der er EU's vigtigste 
målsætninger for håndtering af affald.

Ændringsforslag 2
Betragtning 1 b (ny)

(1b) Rådet fastslog i sin resolution af 24. 
februar 1997 om en EF-strategi for 
affaldshåndtering1, at affaldshåndtering 
bør prioritere forebyggelse af affald 
højest, og at genbrug og 
materialegenanvendelse bør foretrækkes 
frem for energiudnyttelse af affald, når og 
i det omfang det er bedst for miljøet.
1 EUT C 76 af 11.3.1997, s. 1.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 1).  
Det er vigtigt at lade denne henvisning indgå i affaldshierarkiets historie, således at denne 
betragtning fuldt ud redegør for baggrunden for dette forslag.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse 1600/2002/EF af 22. juli 2002 
om fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram opfordres der til 
udvikling eller revision af lovgivningen om 
affald, herunder præcisering af sondringen 
mellem affald og ikke-affald og til 
udvikling af foranstaltninger til 
forebyggelse af affald.

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse 1600/2002/EF af 22. juli 2002 
om fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram opfordres der til 
udvikling eller revision af lovgivningen om 
affald, herunder præcisering af sondringen 
mellem affald og ikke-affald og til 
udvikling af foranstaltninger til 
forebyggelse af affald, herunder 
fastsættelse af målsætninger.

Begrundelse

Af hensyn til fuldstændigheden er det nødvendigt med en henvisning til Parlamentets 
medtagelse af målsætninger.
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Ændringsforslag 4
Betragtning 21

(21) For at undersøge eller beregne, om de 
nyttiggørelses- og genanvendelsesmål, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 
om emballage og emballageaffald, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/53/EF af 18. september 2000 om 
udrangerede køretøjer, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF samt 
anden relevant fællesskabslovgivning er 
nået, bør de mængder affald, som er ophørt 
med at være affald, henføres under 
nyttiggjort og genanvendt affald.

(21) For at undersøge eller beregne, om de 
nyttiggørelses- og genanvendelsesmål, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 
om emballage og emballageaffald, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/53/EF af 18. september 2000 om 
udrangerede køretøjer, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF samt 
anden relevant fællesskabslovgivning er 
nået, bør affald, som er ophørt med at være 
affald, kun henføres under nyttiggjort og 
genanvendt affald, når genbrugs-, 
genanvendelses- og 
nyttiggørelsesoperationerne er fuldført.

Begrundelse
Teksten i den fælles holdning vedrørende affald, der er ophørt med at være affald, er blevet 
ændret i forhold til Kommissionens originaltekst. For at bevare integriteten af begrebet 
genanvendelse, hvilket er formålet med dette ændringsforslag, er det derfor vigtigt ikke at 
blande begrebet genanvendelse sammen med begrebet affald, der ophører med at være affald.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) ikke-forurenet jord og andet naturligt 
forekommende materiale, der er opgravet i 
forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor 
det er sikkert, at materialet i sin naturlige 
tilstand vil blive anvendt til 
anlægsvirksomhed på det sted, hvor det er 
blevet opgravet

c) ikke-forurenet jord og andet naturligt 
forekommende materiale, der er opgravet i 
forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor 
det er sikkert, at materialet i sin naturlige 
tilstand vil blive anvendt til 
anlægsvirksomhed på det sted, hvor det er 
blevet opgravet, eller på et andet sted
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Begrundelse

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 
15, 134, 102, 123 og 126). Når ikke-forurenet opgravet materiale genanvendes på samme 
sted, betragter EU's offentlige forvaltninger det generelt ikke som affald. Når samme 
materialer skal anvendes andetsteds, hvis de flyttes fra stedet, betragtes de uvægerligt som 
affald. Dette indebærer væsentlige administrative omkostninger og store administrative 
byrder. Parlamentet mente derfor, at det ville være hensigtsmæssigt at udelukke ikke-
forurenede opgravede naturlige materialer fra direktivets anvendelsesområde, når de kan 
anvendes i deres naturlige tilstand på det samme stedt eller på et andet sted.

Ændringsforslag 6
Artikel 2, stk. 1, litra f a (nyt)

fa) naturligt bundfald og slam, der ikke 
udviser farlige egenskaber som defineret i 
bilag III.

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 
15, 134, 102, 123 og 126). Efter Parlaments mening er det ikke praktisk at kategorisere 
opgravning af bundaffald eller slam fra bunden af et vandmiljø med henblik på at placere det 
et andet sted i samme vandmiljø som affaldsbehandling, og det er ikke forbundet med nogen 
miljømæssige fordele. Parlamentet foretrækker derfor at følge OECD-metoden, som 
indebærer, at flytningen af et sådant materiale inden for dets miljø er en form for genbrug, og 
det kan derfor ikke klassificeres som affald.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, stk. 2, litra d a (nyt)

da) slam fra rensningsanlæg, når det 
anvendes i landbruget i overensstemmelse 
med Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. 
juni 1986 om beskyttelse af miljøet, 
navnlig jorden, i forbindelse med 
anvendelse i landbruget af slam fra 
rensningsanlæg1.
_____
1 EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6. Senest ændret ved 
forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 
16.5.2003, s. 36).
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Begrundelse
Dette ændringsforslag er baseret på et ændringsforslag, der blev vedtaget af Parlamentet ved 
førstebehandlingen (ændringsforslag 15, 134, 102, 123 og 126).  Genanvendelse af slam i 
landbruget efter den fornødne behandling bør undtages fra dette direktivs 
anvendelsesområde, da det allerede er omfattet af Rådets direktiv 86/278/EØF om beskyttelse 
af miljøet, navnlig jorden. Dette direktiv omfatter behandling af slam, således at alle mulige 
negative følger for jord, planter, dyr og mennesker forhindres. Det bør undgås, at de to 
direktiver overlapper hinanden.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, nr. 14

14) "nyttiggørelse": enhver operation, hvis 
hovedresultat er, at affald opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen 
af andre materialer, der ellers ville være 
blevet anvendt til at opfylde en bestemt 
funktion, eller som er forberedt med 
henblik på at opfylde den bestemte 
funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt. Bilag II indeholder en ikke-
udtømmende liste over 
nyttiggørelsesoperationer

14) "nyttiggørelse": en 
affaldsbehandlingsoperation, der opfylder 
følgende kriterier:
1) affaldet erstatter andre ressourcer, som 
ville være blevet brugt i anlægget eller i 
samfundet generelt til samme formål, 
eller forberedes til sådan brug
2) affaldet tjener et reelt formål som 
substitutionsmateriale
3) operationen opfylder ethvert 
effektivitetskriterium opstillet i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 1
4) de samlede negative miljøvirkninger 
formindskes ved at anvende affald som 
erstatning for andre ressourcer
5) det sikres, at produkterne opfylder den 
gældende sikkerhedslovgivning og de 
gældende standarder i EU
6) operationen prioriterer beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet højt og 
reducerer dannelse, overførelse og 
spredning af farlige stoffer i processen til 
et minimum.
Bilag II indeholder en ikke-udtømmende 
liste over nyttiggørelsesoperationer

Begrundelse
Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
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kilns).  But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 2

2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 kan 
der vedtages foranstaltninger, der er 
afgørende for, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

2. På grundlag af betingelserne i stk. 1 kan 
der vedtages foranstaltninger, der er 
afgørende for, hvilke kriterier der skal 
opfyldes, for at specifikke stoffer eller 
genstande kan anses som biprodukter og 
ikke som affald, jf. artikel 3, nr. 1). I 
tilfælde, hvor der stadig hersker tvivl, kan 
der træffes yderligere foranstaltninger for 
at gøre det klart, om et stof er et biprodukt 
eller affald. Disse foranstaltninger, 
herunder miljø- og kvalitetskriterier, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2.

Begrundelse

Den fælles holdning indeholder en ny artikel om biprodukter, hvilket Parlamentet havde 
anmodet om (ændringsforslag 107 og 121). Biprodukter er et meget omstridt emne. Ifølge 
ordføreren bør man benytte lejligheden til at definere biprodukter i rammedirektivet om affald 
frem for at udsætte beslutningen om dette spørgsmål til en ukendt dato. Ordføreren mener 
ligeledes, at det er nødvendigt at skabe større klarhed ved at tilføje teksten i stk. 2.

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

Kriterierne opstilles under hensyn til 
eventuelle risici for miljøskadelig brug 
eller miljøskadelig transport af stoffet 
eller genstanden og udformes på en måde, 
der sikrer et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genfremsætter den tekst i Kommissionens forslag, som Parlamentet 
havde slettet.  Det er vigtigt for Parlamentet at prioritere begrænsning af risici og sikring af 
et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet højt, når affald ophører med 
af være affald.

Ændringsforslag 11
Artikel 5, stk. 3

3. Affald, der ophører med at være affald i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2, 
ophører også med at være affald i 
forbindelse med de nyttiggørelses- og
genanvendelsesmål, der er fastsat i direktiv 
94/62/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 
2006/66/EF og anden relevant 
fællesskabslovgivning.

3. Affald, der ophører med at være affald i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2, tæller 
kun i forbindelse med de nyttiggørelses-
og genanvendelsesmål, der er fastsat i 
direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF, 
2002/96/EF og 2006/66/EF og anden 
relevant fællesskabslovgivning, når 
genbrugs-, genanvendelses- og 
nyttiggørelsesoperationerne er fuldført.

Begrundelse

Dette stykke i Rådets holdning er blevet udvidet og omformuleret ganske lidt set i forhold til 
Kommissionens originaltekst.  Ændringsforslaget har til formål at skabe større klarhed. For 
at bevare integriteten af begrebet genanvendelse, hvilket er formålet med dette 
ændringsforslag, er det derfor vigtigt ikke at blande begrebet genanvendelse sammen med 
begrebet affald, der ophører med at være affald.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Senest den ... * forelægger 
Kommissionen om nødvendigt forslag til 
bestemmelse af, hvorvidt følgende 
affaldsstrømme henhører under denne 
artikels bestemmelser, og hvilke 
specifikationer der i så fald finder 
anvendelse på dem: kompost, granulater, 
papir, glas, metal, udtjente dæk og 
affaldstekstiler.
* Fem år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Dette ændringsforslag (ændringsforslag 45 ved førstebehandlingen) blev af Rådet ændret til 
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en betragtning, der er et af de elementer, direktivet bør præcisere, men som ikke præciseres. 
Direktivet giver mulighed for at iværksætte udarbejdelse af sådan præciserende lovgivning, 
hvilket der er stort behov for. Denne mulighed bør ikke forspildes. 
Udtrykket "brugt tøj" er nu erstattet med udtrykket "affaldstekstiler" for at stemme overens 
med udtrykkene i det europæiske affaldskatalog, der er udarbejdet ved Kommissionens 
beslutning 2000/532/EF. 

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 2

2. En medlemsstat kan betragte affald som 
farligt affald, selv om det ikke optræder på 
affaldslisten, hvis det udviser en eller flere 
af de egenskaber, der er opført i bilag III. 
Medlemsstaten meddeler Kommissionen 
sådanne tilfælde i den i artikel 34, stk. 1, 
nævnte rapport og giver Kommissionen 
alle relevante oplysninger. Listen 
gennemgås på grundlag af de modtagne 
meddelelser, og det afgøres, om den skal 
tilpasses.

2. En medlemsstat kan betragte affald som 
farligt affald, selv om det ikke optræder på 
affaldslisten, hvis det udviser en eller flere 
af de egenskaber, der er opført i bilag III. 
Medlemsstaten meddeler straks 
Kommissionen sådanne tilfælde og
indfører dem i den i artikel 34, stk. 1, 
nævnte rapport og giver Kommissionen 
alle relevante oplysninger. Listen 
gennemgås på grundlag af de modtagne 
meddelelser, og det afgøres, om den skal 
tilpasses.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 
50).  Parlamentet lægger meget stor vægt på at sikre, at ophævelsen direktivet om farligt 
affald ikke fører til en sænkelse af beskyttelsesniveauet.

Ændringsforslag 14
Artikel 6, stk. 3, 4 og 4 a (nyt)

3. Hvis en medlemsstat kan dokumentere, 
at en given affaldstype, der er optaget på 
listen som farligt affald, ikke udviser nogen 
af egenskaberne i bilag III, kan den 
betragte det pågældende affald som ikke-
farligt affald. Medlemsstaten meddeler 
Kommissionen sådanne tilfælde i den i 
artikel 34, stk. 1, nævnte rapport og giver 
Kommissionen alle relevante oplysninger. 
Listen gennemgås på grundlag af de 
modtagne meddelelser, og det afgøres, om 
den skal tilpasses.

3. Hvis en medlemsstat kan dokumentere, 
at en given affaldstype, der er optaget på 
listen som farligt affald, ikke udviser nogen 
af egenskaberne i bilag III, meddeler den
straks Kommissionen sådanne tilfælde og 
giver Kommissionen alle relevante 
oplysninger. Listen gennemgås på grundlag 
af de modtagne meddelelser, og det 
afgøres, om den skal tilpasses.
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4. De foranstaltninger vedrørende 
gennemgangen af listen for at træffe 
afgørelse om en eventuel tilpasning heraf i 
henhold til stk. 2 og 3, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

4. De foranstaltninger vedrørende 
gennemgangen af listen for at træffe 
afgørelse om en eventuel tilpasning heraf i 
henhold til stk. 2 og 3, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 36, stk. 2.

4a. Medlemsstaten kan behandle det 
pågældende affald som ikke-farligt affald, 
efter at tilpasningen er vedtaget.

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører ændringsforslag 51 og 172 fra førstebehandlingen. Første 
del af ændringsforslaget vedrører Parlamentets bekymring med hensyn til opretholdelse af det 
høje beskyttelses- og rapporteringsniveau. Anden del er en nødvendig præcisering.

Ændringsforslag 15
Artikel 7, stk. 1

1. For at styrke forebyggelsen og
nyttiggørelsen af affald kan 
medlemsstaterne træffe
lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, 
der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, 
forarbejder og behandler eller sælger 
produkter (produktets producent) har et 
udvidet producentansvar.

1. For at styrke forebyggelsen,
nyttiggørelsen, genbruget og 
genanvendelsen af affald træffer 
medlemsstaterne lovgivningsmæssige eller 
ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger 
til at sikre, at enhver fysisk eller juridisk 
person, der erhvervsmæssigt udvikler, 
fremstiller, forarbejder og behandler eller 
sælger produkter (produktets producent) 
har et udvidet producentansvar.

Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
modtagelse af returprodukter og af det 
affald, der er tilbage, efter at produkterne 
er blevet anvendt, samt den efterfølgende 
håndtering af affaldet og det finansielle 
ansvar for sådanne aktiviteter.

Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
modtagelse af returprodukter og af det 
affald, der er tilbage, efter at produkterne 
er blevet anvendt, samt den efterfølgende 
håndtering af affaldet og det finansielle 
ansvar for sådanne aktiviteter.  Disse 
foranstaltninger kan omfatte forpligtelsen 
til at tilvejebringe offentligt tilgængelig 
information om, i hvilket omfang et 
produkt kan genbruges og genanvendes.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på ændringsforslag, der blev vedtaget ved 
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førstebehandlingen (ændringsforslag 35 og 37), og som er tilpasset Rådets nuværende tekst.
Rådets tekst gør sådanne foranstaltninger valgfrie, hvorimod Parlamentet mener, at de bør 
være obligatoriske (som udtrykt i Parlamentets ændringsforslag til den tidligere artikel 5).
Parlamentet prioriterer inddragelse af offentligheden i genbrugs- og 
genanvendelsesprocesser højt.

Ændringsforslag 16
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
tilskynde til etablering af faciliteter, der 
muliggør reparation og genbrug, og 
faciliteter til separat indsamling, 
tilbagetagelse og bortskaffelse af 
produkter på en forsvarlig måde efter 
udløb af deres levetid.

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på et ændringsforslag, der blev vedtaget af Parlamentet ved 
førstebehandlingen (ændringsforslag 35). Parlamentet mente, at denne tekst var nødvendig 
for at øge dets støtte til reparations- og genbrugsfaciliteter.

Ændringsforslag 17
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne aflægger beretning 
til Kommissionen om gennemførelsen af 
denne artikel. På grundlag af 
medlemsstaternes erfaringer vurderer 
Kommissionen hensigtsmæssigheden af at 
indføre ordninger for udvidet 
producentansvar for specifikke 
affaldsstrømme på EU-plan.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev fremsat af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 35). 
Det er nødvendigt at føre løbende tilsyn med ordninger for producentansvar for at sikre, at 
sådanne ordninger fungerer effektivt.

Ændringsforslag 18
Artikel 7 a (ny)
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Artikel 7a
Affaldsforebyggelse

I overensstemmelse med artikel 1 og 
artikel 11 træffer medlemsstaterne alle 
nødvendige foranstaltninger til 
stabilisering af deres samlede 
affaldsproduktion senest i 2012 set i 
forhold til deres samlede årlige 
affaldsproduktion i 2009. 
Ved stabilisering forstås ingen yderligere 
stigning i produktionen set i forhold til 
stabiliseringsperiodens begyndelse.
En vigtig forudsætning for de i artikel 26 
omhandlede foranstaltninger er, at 
Kommissionen efter høring af alle 
interesserede parter om nødvendigt 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
forslag til nødvendige foranstaltninger til 
støtte for medlemsstaternes 
forebyggelsesaktiviteter. Forslagene skal 
omfatte:
a) senest i 2009, en liste over indikatorer, 
som gør det muligt for medlemsstaterne at 
føre tilsyn med, foretage vurderinger af og 
indgive meddelelser vedrørende de 
fremskridt, de har gjort med deres 
forebyggelsesprogrammer og 
-foranstaltninger
b) senest i 2010, udformning af en politik 
for økodesign af produkter, som skal tage 
fat på såvel produktionen af affald som 
tilstedeværelsen af farlige stoffer i affald 
med det formål at fremme teknologier 
med fokus på holdbare, genbrugelige og 
genanvendelige produkter
c) senest i 2010, fastsættelse af yderligere 
kvalitative og kvantitative målsætninger 
for affaldsbegrænsning senest i 2020 på 
grundlag af de bedste tilgængelige 
praksisser
d) senest i 2010, udarbejdelse af en 
handlingsplan for yderligere 
støtteforanstaltninger på europæisk plan, 
som navnlig skal tage sigte på at ændre de 
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eksisterende forbrugsmønstre.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 
37).  Af hensyn til forebyggelse og genanvendelse af affald prioriterer Parlamentet vedtagelse 
af sådanne målsætninger højt.

Ændringsforslag 19
Artikel 8 a (ny)

Artikel 8a
Genbrug og genanvendelse

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til fremme af genbrug af 
produkter, navnlig gennem etablering og 
støtte af akkrediterede genbrugs- og 
reparationsnetværk og om nødvendigt 
etablering af relevante proces- og 
produktstandarder.
Medlemsstaterne kan træffe andre 
foranstaltninger til fremme af genbrug, 
f.eks. anvendelse af økonomiske 
instrumenter, kriterier for offentlige 
indkøb, kvantitative målsætninger eller 
forbud mod markedsføring af visse 
produkter.
2. For at sikre overensstemmelse med 
målene i dette direktiv og bevæge sig hen 
imod et europæisk 
"genanvendelsessamfund" med en høj 
grad af ressourceeffektivitet træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at følgende mål virkeliggøres:

(a) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af husholdningsaffald til 
mindst 50 vægtprocent
(b) senest i 2020, at øge genbruget og 
genanvendelsen af bygnings- og 
nedrivningsaffald til mindst 
70 vægtprocent.
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For lande med mindre end 5 % 
genanvendelse inden for begge kategorier, 
eller for hvilke, der ikke foreligger nogen 
officielle tal ifølge Eurostats data for 
perioden 2000-2005, kan fristen 
forlænges med yderligere 5 år med 
henblik på at nå de fastsatte mål.

Senest den 31. december 2015 tager 
Europa-Parlamentet og Rådet de mål, der 
er nævnt i litra a) og b), op til fornyet 
overvejelse og overvejer fastsættelse af 
mål for industriaffald på grundlag af en 
rapport fra Kommissionen, der om 
nødvendigt ledsages af et forslag.  
Kommissionen tager i sin rapport hensyn 
til udviklingen i affaldsbehandling og de 
relevante miljøvirkninger af fastsættelsen 
af målene.
Med henblik på at harmonisere 
karakteristikaene ved og forelæggelsen af 
de genererede oplysninger og gøre 
oplysningerne sammenlignelige 
indberetter medlemsstaterne disse i 
overensstemmelse med kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om 
affaldsstatistik1.  I overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
36, stk. 2, fastsætter Kommissionen om 
nødvendigt detaljerede regler for 
verificering af medlemsstaternes 
overensstemmelse med målene i dette 
stykke. 
1 EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Senest ændret ved 
forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 
30.12.2006, s. 1).

Begrundelse

Som det er nu, bliver prioriteterne fra den tematiske strategi ikke nævnt i tilstrækkelig grad i 
udkastet til direktiv. Dette ændringsforslag, der er baseret på ændringsforslag 38, 108, 157, 
140 og 141 fra førstebehandlingen, har til formål at afhjælpe dette. Stk. 2 i ændringsforslaget 
er imidlertid blevet omformuleret som følge af nye oplysninger fra Kommissionen. 

Ændringsforslag 20
Artikel 9
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Finder nyttiggørelse i overensstemmelse 
med artikel 8, stk. 1, ikke sted, sikrer 
medlemsstaterne, at affaldet underkastes 
bortskaffelsesoperationer.

Finder nyttiggørelse i overensstemmelse 
med artikel 8, stk. 1, ikke sted, sikrer 
medlemsstaterne, at affaldet underkastes 
sikre bortskaffelsesoperationer i 
overensstemmelse med målene i artikel 
10.

De forbyder henkastning, dumpning og 
ukontrolleret bortskaffelse af affald.
Bortskaffelsesoperationer klassificeret 
som D11 (Forbrænding på havet) og D7 
(Dumpning, herunder nedgravning i 
havbunden) i henhold til bilag I er 
forbudt.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 39 
og 158).  Ændringsforslaget er nødvendigt, idet det skaber klarhed med hensyn til 
bortskaffelse af affald. Det bør udtrykkeligt anføres, at forbrænding på havet og dumping, 
herunder nedgravning i havbunden, er forbudt.

Ændringsforslag 21
Artikel 11, stk. 1, indledning og litra a 

1. Følgende affaldshierarki skal tjene som 
vejledende princip for lovgivning og 
politikker om affaldsforebyggelse og -
håndtering:

1. Følgende affaldshierarki skal tjene som 
generel regel for lovgivning og politikker 
om affaldsforebyggelse og -håndtering: 

a) forebyggelse a) forebyggelse og reduktion

Begrundelse
Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 101/14).
Ændringsforslaget er nødvendigt for at gøre anvendelsen af hierarkiet mere sikker og 
dækkende.

Ændringsforslag 22
Artikel 11, stk. 2, afsnit 1

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 
1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 
foranstaltninger til at fremme de 
muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. Det kan i den forbindelse 
være nødvendigt at lade særlige 
affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når 
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det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og håndtering 
af den type affald.

det er begrundet af hensyn til livscyklus-
tankegangen vedrørende de samlede 
konsekvenser af produktion og håndtering 
af den type affald. Medlemsstaterne sikrer 
en fuldstændig og gennemsigtig proces 
under overholdelse af de nationale 
planlægningsregler om høring og 
inddragelse af interessenter og borgere.

Begrundelse

Omformulering af ændringsforslag vedtaget af Parlamentet (ændringsforslag 101/14).
Omformuleringen opretholder tanken om en bred inddragelse af borgerne i processen.

Ændringsforslag 23
Artikel 14 a (ny)

Artikel 14a
Sporbarhed af og kontrol med farligt 
affald
I overensstemmelse med dette direktivs 
bestemmelser om farligt affald træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at 
produktion, indsamling og transport af 
farligt affald samt sådant affalds 
oplagring og behandling sker på 
betingelser, der tilvejebringer optimal 
beskyttelse af miljøet og menneskers 
sundhed samt sikkerhed for operatører, 
anlæg og enkeltpersoner, herunder som et 
minimum foranstaltninger til sikring af 
sporbarhed af og kontrol med alle former 
for farligt affald lige fra produktion til det 
endelige bestemmelsessted og behørig 
risikostyring under dets håndtering.

Begrundelse
Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 52).  
Parlamentet lægger meget stor vægt på at sikre, at ophævelsen af direktivet om farligt affald 
ikke fører til en sænkelse af beskyttelsesniveauet. 

Ændringsforslag 24
Artikel 21, litra b
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b) nyttiggørelse af affald. b) nyttiggørelse af ikke-farligt affald.

Begrundelse

Ændringsforslag baseret på ændringsforslag 161, som Parlamentet vedtog ved 
førstebehandlingen. Behandling af farligt affald bør altid være underkastet krav om tilladelse. 
Det bør derfor præciseres, at undtagelsen fra kravet om tilladelse ikke gælder anlæg, der 
behandler farligt affald.

Ændringsforslag 25
Artikel 26, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne udarbejder senest den 
... affaldsforebyggelsesprogrammer i 
overensstemmelse med artikel 1 og 11.

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med artikel 1, 7a og 11 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
stabilisere deres samlede produktion af 
affald. Ved stabilisering forstås ingen 
yderligere stigning i produktionen set i 
forhold til stabiliseringsperiodens 
begyndelse. Som et første skridt 
udarbejder medlemsstaterne senest den ... 
affaldsforebyggelsesprogrammer i 
overensstemmelse med artikel 1, 7a og 11.

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på et ændringsforslag, som Parlamentet fremsatte ved 
førstebehandlingen (ændringsforslag 69), samt på nye oplysninger. Parlamentet lægger 
meget stor vægt på vedtagelse af mål for forebyggelse og genanvendelse af affald.

Ændringsforslag 26
Artikel 26, stk. 3 og 4

3. Medlemsstaterne fastlægger de relevante 
specifikke kvalitative eller kvantitative 
benchmarks for 
affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der 
vedtages for at overvåge og vurdere 
resultaterne af foranstaltningerne, og kan 
fastlægge andre specifikke kvalitative 
eller kvantitative mål og indikatorer end 
dem, der er nævnt i stk. 4, med samme 
formål.

3. Medlemsstaterne fastlægger de relevante 
specifikke kvalitative og kvantitative mål 
inden for rammerne af programmer, der 
som udgangspunkt mindst har det mål at 
stabilisere produktionen af affald senest i 
2012 og yderligere at nedbringe 
affaldsproduktionen betydeligt senest i 
2020 i overensstemmelse med artikel 7a.

4. Indikatorer for 4. Indikatorer for 
affaldsforebyggelsesprogrammer vedtages 
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affaldsforebyggelsesforanstaltninger kan
vedtages efter proceduren i artikel 36, stk. 
3.

efter forskriftsproceduren i artikel 36, stk. 
3, for at gøre det muligt for 
medlemsstaterne at nå sådanne mål og 
føre tilsyn med, foretage vurderinger af og 
indgive rapporter om de fremskridt, de 
har gjort med deres 
affaldsforebyggelsesprogrammer og -
foranstaltninger.

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på et ændringsforslag, som Parlamentet fremsatte ved 
førstebehandlingen (ændringsforslag 69), samt på nye oplysninger. Parlamentet lægger 
meget stor vægt på vedtagelse af mål for forebyggelse og genanvendelse af affald.

Ændringsforslag 27
Artikel 26, stk. 5

5. Kommissionen udarbejder retningslinjer 
med henblik på at bistå medlemsstaterne i 
udarbejdelsen af programmerne.

5. Kommissionen tilvejebringer et system 
til udveksling af oplysninger om bedste 
praksis for så vidt angår 
affaldsforebyggelse og udarbejder 
retningslinjer med henblik på at bistå 
medlemsstaterne I udarbejdelsen af 
programmerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev fremsat ved førstebehandlingen (ændringsforslag 69).  Et sådant 
system ville gøre det muligt for myndighederne at lade sig inspirere af foranstaltninger, der 
har vist sig at være effektive i en anden medlemsstat. 

Ændringsforslag 28
Artikel 27

Medlemsstaterne sikrer, at 
affaldshåndteringsplaner og 
affaldsforebyggelsesprogrammer 
evalueres mindst hvert sjette år og 
revideres, når det er relevant.

Medlemsstaterne evaluerer
affaldsforebyggelsesprogrammerne med 
jævne mellemrum og reviderer dem
mindst hvert femte år. Det Europæiske 
Miljøagentur medtager i sin årsrapport en 
evaluering af fremskridtene i forbindelse 
med færdiggørelsen og gennemførelsen af 
disse programmer.
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Begrundelse

Det er nødvendigt, at Det Europæiske Miljøagentur inddrages for at bistå Kommissionen og 
Parlamentet med at følge, hvad der foregår på stedet. Medlemsstaterne kan let unddrage sig 
overvågning ved blot at forsinke indsendelsen af deres rapporter til Kommissionen. I henhold 
til direktiv 91/692/EØF skal medlemsstaterne indsende deres regelmæssige rapporter om det 
gældende affaldsdirektiv pr. 30. september 2004. Pr. 31. december 2004 var der kun 9 
medlemsstater, der havde opfyldt denne forpligtelse. Det var Tyskland, Danmark, 
Grækenland, Finland, Portugal, Sverige, Den Tjekkiske Republik, Slovenien og Slovakiet. 
Genfremsættelse af ændringsforslag 71 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 29
Artikel 29 a (ny)

Artikel 29a
Supplerende foranstaltninger

Senest den ...* udarbejder Kommissionen 
en rapport med henblik på at overveje 
foranstaltninger, som kan bidrage til en 
mere effektiv gennemførelse af målene i 
artikel 1 og 11. Rapporten forelægges 
Europa-Parlamentet og Rådet senest seks 
måneder efter dens færdiggørelse ledsaget 
af forslag, hvor det er relevant.
Rapporten skal navnlig behandle:
a) om bilag II bør ændres for at
i) udelade tilfælde, hvor operationer, der 
er beskrevet i bilaget, ikke fører til en 
tilstrækkelig høj andel af affald, der tjener 
et nyttigt formål, til at være i 
overensstemmelse med målet i artikel 1
ii) identificere tilfælde, hvor den andel af 
affald, som anvendes, i modsætning til 
den andel, der bortskaffes som led i en 
nyttiggørelsesoperation, bør fastsættes for 
at sikre, at målet i artikel 1 gennemføres
iii) fastsætte en anden eller andre 
virkningsgrader i forbindelse med 
nyttiggørelsesoperation R 1
iv) tilpasse referencer under hensyn til 
den tekniske og videnskabelige udvikling;
b) om bilag I bør ændres for at
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i) tilføje operationer, der er slettet fra 
bilag II
iv) tilpasse referencer under hensyn til 
den tekniske og videnskabelige udvikling; 
og
c) om fastsættelse af mindstestandarder 
for særlige bortskaffelses- eller 
nyttiggørelsesoperationer vil bidrage til 
målene i artikel 10.
Kravet om forelæggelse af denne rapport 
hindrer ikke Kommissionen i at forelægge 
forslag i mellemtiden.
* To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 61 fra førstebehandlingen. Forslaget omfatter en række 
henvisninger til udvalgsproceduren, hvilket gør flere vigtige områder til genstand for ændring 
uden passende kontrol. Dette ændringsforslag afhjælper dette ved at kræve, at Kommissionen 
aflægger rapport om flere vigtige områder med henblik på senere at forelægge nye forslag 
herom, som skal behandles af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen må allerede have 
specifikke forslag i tankerne om de områder, hvor den har foreslået udvalgsprocedurer, og 
den bør derfor være i stand til at forelægge dem hurtigt. Dette bør ikke hindre ændringer i 
mellemtiden, idet ændringsforslaget gør det klart, at Kommissionen kan forelægge sine egne 
forslag i mellemtiden.

Ændringsforslag 30
Artikel 32, stk. 1

1. Anlæg og virksomheder som nævnt i 
artikel 20, stk. 1, producenter af farligt 
affald og anlæg og virksomheder, der 
indsamler eller transporterer farligt affald 
som erhvervsmæssig aktivitet eller 
fungerer som forhandlere eller mæglere i 
forbindelse med farligt affald, fører et 
register med angivelse af mængde, art og 
oprindelse samt, når det er relevant, 
bestemmelsessted, indsamlingshyppighed, 
transportmåde og påtænkt 
behandlingsmetode for affaldet og stiller på 
anmodning disse oplysninger til rådighed 
for de kompetente myndigheder. 

1. Anlæg og virksomheder som nævnt i 
artikel 20, stk. 1, producenter af farligt 
affald og anlæg og virksomheder, der 
indsamler eller transporterer farligt affald 
som erhvervsmæssig aktivitet eller 
fungerer som forhandlere eller mæglere i 
forbindelse med farligt affald, fører et 
kronologisk register med angivelse af 
mængde, art og oprindelse samt, når det er 
relevant, bestemmelsessted, 
indsamlingshyppighed, transportmåde og 
påtænkt behandlingsmetode for affaldet og 
stiller på anmodning disse oplysninger til 
rådighed for de kompetente myndigheder. 
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Begrundelse
Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 74).  
Parlamentet lægger meget stor vægt på at sikre, at ophævelsen af direktivet om farligt affald 
ikke fører til en sænkelse af beskyttelsesniveauet. 

Ændringsforslag 31
Artikel 32, stk. 2, afsnit 1

2. Hvad angår farligt affald opbevares 
registret i mindst tre år; anlæg og 
virksomheder, der transporterer farligt 
affald, skal dog kun opbevare registret i 
mindst tolv måneder.

2. Hvad angår farligt affald opbevares 
registret i mindst fem år. 

Begrundelse
Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændringsforslag 74).  
Parlamentet lægger meget stor vægt på at sikre, at ophævelsen af direktivet om farligt affald 
ikke fører til en sænkelse af beskyttelsesniveauet.
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BEGRUNDELSE

Ved førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet en række vigtige ændringer til 
direktivudkastet.  Det vil nu insistere på, at de kommer igennem andenbehandlingen.
 Vigtige ændringer i denne kategori var indførelsen af mål for nyttiggørelse og 
affaldsforebyggelse samt Parlamentets krav om at gøre et affaldshierarki med fem niveauer til 
generel regel.

Rådet har slettet enhver henvisning til mål, men ordføreren har efter at have rådført sig med 
Kommissionen genfremsat Parlamentet ændringer i ændret form. Ændringerne skal gøre 
teksterne mere acceptable for Rådet og, for så vidt angår affaldsforebyggelsesmålet og målet 
for genanvendelse af industriaffald, sikre, at der tages hensyn til behovet for at arbejde på et 
pålideligt statistisk grundlag. Efter ordførerens og udvalgets opfattelse ville det være forkert at 
forpasse denne lejlighed til at sikre, at det foreliggende direktiv ikke blot leverer en række 
definitioner. Det er væsentligt at etablere en reel forbindelse mellem direktivet og de niveauer 
for genanvendelse og forebyggelse, der tilstræbes i temastrategien for affaldsforebyggelse. 
Uden mål eksisterer der ikke nogen reel forbindelse.
Uden tvivl vil Parlamentet og Rådet også være uenige om anvendelsesområdet for 
affaldshierarkiet med fem niveauer og eventuelle undtagelser herfra.  Parlamentet ønsker, at 
affaldshierarkiet skal anvendes som "generel regel", medens Rådet foretrækker ordene 
"vejledende princip". Ordføreren føler sig ikke overbevist om, at nuanceforskellene mellem 
de to udtryk altid vil blive opfattet lokalt i kampens hede. Det afgørende er, at det klart skal 
fremgå af direktivet, at afvigelser fra hierarkiet ikke kan finde sted tilfældigt, men skal foregå 
som led i en struktureret proces. Parlamentets oprindelige ændringsforslag gjorde 
afvigelsesprocessen unødigt kompliceret. Ordføreren har derfor forenklet den efter det 
princip, at de nationale procedurer for inddragelse af borgerne skal finde anvendelse.

Et vigtigt formål med direktivet er at slå fast, hvad forskellen er mellem "nyttiggørelse" og 
"bortskaffelse" af affald, eftersom Domstolen har rejst tvivl om spørgsmålet. Blandt de 
ændringer, der vedtoges ved førstebehandlingen, figurerer en definition på "nyttiggørelse", 
der udvider konceptet til ligeledes at omfatte energi fra affaldsanlæg, som opfylder visse 
energieffektivitetskriterier;  de ændringsforslag fra førstebehandlingen, der ikke gik ind for at 
udvinde energi fra affald, blev ikke vedtaget. Imidlertid blev der vedtaget et ændringsforslag 
med henblik på at slette formlen til beregning af virkningsgraden i bilag II. Denne ville have 
udgjort en målestok til bestemmelse af, hvilke former for energiudvindelse fra affaldsanlæg 
der kunne betegnes som "nyttiggørelse". 

Ordføreren mener, at energi fra affaldsanlæg kan spille en vigtig rolle i forbindelse med 
bortskaffelse af restaffald, der ellers ville ende i et deponeringsanlæg. Hun ser også affald 
som et potentielt væsentligt brændstof på et tidspunkt, hvor EU står over for en energikrise og 
i stadig højere grad er afhængig af usikre udenlandske brændstofkilder. Vores affald er i det 
mindst produceret her. Det kan anvendes til kraft og varme. Erfaringerne fra en række 
medlemsstater viser, at udvindelse af energi fra affald supplerer, men ikke erstatter, 
genanvendelse. Det ville utvivlsomt være hensigtsmæssigt at anvende en formel til beregning 
af virkningsgraden, som nyttiggørelsesanlæg skal anvende. En sådan formel ville først og 
fremmest udgøre et vigtigt incitament til at prioritere energieffektivitet ved opførelse af nye 
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anlæg.
Ordføreren er imidlertid klar over, at nogle af Europa-Parlamentets medlemmer 
grundlæggende er modstandere af tanken om at udvinde energi fra affaldsanlæg, og at de 
aldrig ville stemme for ændringsforslag i denne retning. Andre parlamentsmedlemmer, 
navnlig fra lande, som lige er begyndt på at lede deres affald bort fra lossepladser, frygter, at 
udvinding af energi fra affald kunne blive den fremherskende affaldshåndteringsmetode i 
deres land, hvilket ville afskrække fra at investere i genbrug, genanvendelse og forebyggelse. 
Det er her, at Parlamentets insisteren på vedtagelse af genanvendelses- og forebyggelsesmål 
er så vigtig. Medlemsstaterne ønsker, at Europa-Parlamentets medlemmer anerkender, at 
udvinding af energi fra affald kan defineres som nyttiggørelse. For at opnå dette er de nødt til 
at forstå, at Europa-Parlamentets medlemmer kun vil stemme for, HVIS de har sikkerhed for, 
at genanvendelses- og forebyggelsesmål medtages i direktivet. Sådanne mål udgør en 
forsikring imod energiudvinding fra affald som den fremherskende affaldshåndteringsmetode.
Ved førstebehandlingen vedtog Parlamentet forbedringer til Kommissionens forslag om at 
omdanne korrekt håndteret affald til et genbrugsprodukt. Det var magtpåliggende for 
parlamentsmedlemmerne at understrege behovet for lovgivningsmæssige forslag om 
"affaldsfasens ophør" indeholdende specifikationer vedrørende kompost, granulater, papir, 
glas, metal, udtjente dæk og affaldstekstiler. I alle disse tilfælde ville en klarlæggelse af, 
hvilke regler der finder anvendelse, i høj grad fremme genanvendelse. Det må beklages, at 
Rådet mistede modet på dette punkt og anbragte spørgsmålet i betragtningerne. Ordføreren 
ønsker, at der snarest iværksættes konkrete foranstaltninger, og har derfor indsat emnet i selve 
direktivet.

Rådet har udvist dristighed med hensyn til biprodukter og har indføjet en definition i artikel 4. 
Lobbyisterne ved Parlamentet har meget forskelligartede opfattelser om spørgsmålet. 
Ordføreren mener, at det er vigtigt at gribe chancen for at få fastlagt en definition i stedet for 
at udsætte det på ubestemt tid.

Direktivet integrerer de gældende direktiver om farligt affald og olieaffald. En række kolleger 
har udtrykt bekymring med hensyn til, om der er for mange aspekter i det gældende direktiv 
om farligt affald, som ikke medtages i rammedirektivet om affald. Ordføreren har for at 
imødegå dette foreslået at genopføre nogle af de ændringsforslag, der blev fremsat ved 
førstebehandlingen. I direktivets indledende fase så det ud, som om det risikerede at skade 
sektoren for regenerering af olieaffald, men ordføreren mener, at spørgsmålet er korrekt 
behandlet i den fælles holdning.  Ordføreren hilser med tilfredshed Rådets tekst om bioaffald 
og henleder opmærksomheden på en række mindre tilføjelser, som hun finder nødvendige 
inden for producentansvar.
Det er ordførerens håb, at det direktiv, der bliver det endelige resultat, vil være tilstrækkelig 
klart til at forhindre yderligere klager til EF-Domstolen. Sikker og bæredygtig 
affaldshåndtering er et område, der er vigtigt for os alle. Vi må virkelig forsøge at gøre det 
ordentligt denne gang. 
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