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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om avfall 
(11406/4/2007 – C6-…/2008 – 2005/0281(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11406/4/2007 – C6-…/2008),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0667),

– 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-.../2008).

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 1a (nytt)

(1a) Det främsta målet med all 
avfallspolitik bör vara att minimera de 
negativa effekterna av generering och 
hantering av avfall på människors hälsa 
och miljön. Avfallslagstiftningen bör 
också ha som mål att minska 
användningen av resurser och främja en 
praktisk tillämpning av avfallshierarkin.

                                               
1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136.
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Motivering

Detta ändringsförslag antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 1). Denna text 
bör helst komma först i raden skäl, eftersom den ger en bra översikt över vad parlamentet 
anser vara EU:s huvudsakliga mål för avfallshanteringen.

Ändringsförslag 2
 Skäl 1b (nytt)

(1b) I sin resolution av den 
24 februari 1997 om gemenskapens 
strategi för avfallshantering1 bekräftade 
rådet att förebyggande av avfall bör ges 
högsta prioritet i avfallshanteringen och 
att återanvändning och 
materialåtervinning bör ges företräde 
framför energiåtervinning av avfall när 
och i den mån de utgör de bästa 
ekologiska alternativen.
__________
1 EGT C 76, 11.3.1997, s. 1.

Motivering

Detta ändringsförslag antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 1). Det är 
viktigt att ge denna hänvisning till bakgrunden till avfallshierarkin så att skälet förklarar hela 
grunden till detta förslag.

Ändringsförslag 3
Skäl 2

(2) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om 
fastställande av gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram efterlyses 
utveckling eller översyn av 
avfallslagstiftningen, bland annat ett 
klargörande av skillnaden mellan avfall 
och sådant som inte är avfall och åtgärder 
för att förebygga avfall.

(2) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om 
fastställande av gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram efterlyses 
utveckling eller översyn av 
avfallslagstiftningen, bland annat ett 
klargörande av skillnaden mellan avfall 
och sådant som inte är avfall och åtgärder 
för att förebygga avfall, inbegripet 
fastställande av mål.
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Motivering

För att texten ska bli komplett behövs det en hänvisning till parlamentets inbegripande av mål 
på detta område.

Ändringsförslag 4
 Skäl 21

(21) För att det ska gå att kontrollera eller 
bedöma om målen för materialåtervinning 
och återvinning i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/62/EG av den 
20 december 1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/53/EG av den 
18 september 2000 om uttjänta fordon, 
Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE) och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/66/EG av den 
6 september 2006 om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer samt annan relevant 
gemenskapslagstiftning är uppfyllda, bör 
de volymer avfall som har upphört att vara 
avfall redovisas som materialåtervunnet 
eller återvunnet avfall.

(21) För att det ska gå att kontrollera eller 
bedöma om målen för materialåtervinning 
och återvinning i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/62/EG av den 
20 december 1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/53/EG av den 
18 september 2000 om uttjänta fordon, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE) och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/66/EG av den 
6 september 2006 om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer samt annan relevant 
gemenskapslagstiftning är uppfyllda, bör 
avfall som har upphört att vara avfall 
redovisas som materialåtervunnet eller 
återvunnet avfall först när 
återanvändningen, materialåtervinningen 
eller återvinningen har slutförts.

Motivering

I rådets gemensamma ståndpunkt har texten om avfall som upphör att vara avfall ändrats i 
förhållande till kommissionens ursprungliga text. För att termen materialåtervinning inte ska 
ändras är det därför viktigt att inte blanda ihop avfallets upphörande med 
materialåtervinning. Det är syftet med detta ändringsförslag. 

Ändringsförslag 5
Artikel 2, punkt 1, led c

c) Icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material som grävts ut 
i samband med byggverksamhet, när det är 
säkerställt att materialet kommer att 

c) Icke förorenad jord och annat naturligt 
förekommande material som grävts ut 
i samband med byggverksamhet, när det är 
säkerställt att materialet kommer att 
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användas för byggnation i sitt naturliga 
tillstånd på den plats där grävningen 
utfördes.

användas för byggnation i sitt naturliga 
tillstånd på den plats där grävningen 
utfördes eller på annan plats.

Motivering

Detta ändringsförslag antogs av parlamentet vid första behandlingen 
(ändring 15/134/102/123/126). När icke förorenat utgrävt material återanvänds på samma 
plats betraktar myndigheterna i EU det normalt sett inte som avfall. När samma material 
avses att användas någon annanstans och förs bort från utgrävningsplatsen betraktas det 
däremot alltid som avfall. Detta medför avsevärda administrativa kostnader och bördor. 
Parlamentet ansåg därför att det vore lämpligt att utesluta naturligt utgrävt material som inte 
är förorenat och som kan användas i sitt naturliga tillstånd, antingen på samma plats eller på 
annan plats, från direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 1, led fa (nytt)

fa) Naturliga sediment och slammaterial 
som inte har farliga egenskaper i enlighet 
med definitionerna i bilaga III.

Motivering

Detta ändringsförslag antogs av parlamentet vid första behandlingen 
(ändring 15/134/102/123/126). Parlamentet anser att det varken är möjligt eller medför 
några miljöfördelar att avfallskategorisera sediment och slam som tas upp från en 
vattensamling och flyttas till en annan plats i samma vattensamling. Parlamentet föredrar 
därför att följa OECD:s linje, det vill säga att en förflyttning av sådant material i dess miljö 
ses som en form av återanvändning, varför det inte betraktas som avfall.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 2, led da (Nytt)

da) Avloppsslam när det används i 
jordbruket, i enlighet med rådets 
direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 
om skyddet för miljön, särskilt marken, 
när avloppsslam används i jordbruket1.
__________
1 EGT L 181, 4.7.1986, s. 6. Direktivet 
senast ändrat genom förordning (EG) 
nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, 
s. 36).
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Motivering

Detta ändringsförslag antogs av parlamentet vid första behandlingen 
(ändring 15/134/102/123/126). Materialåtervinning av slam för jordbruksanvändning efter 
att det behandlats på lämpligt sätt bör undantas från direktivet eftersom det redan omfattas 
av rådets direktiv 86/278/EEG om skydd för miljön, särskilt marken. Det direktivet omfattar 
behandling av slam för att undvika eventuella negativa följder för mark, växter, djur och 
människor. En överlappning av de båda direktiven bör undvikas.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 14

14) återvinning: varje förfarande vars 
främsta resultat är avfall som har ett 
nyttigt ändamål, genom att det antingen 
vid anläggningen eller i samhället i stort 
ersätter annat material som i annat fall 
skulle ha använts för ett visst syfte eller 
förbereds för detta syfte; bilaga II 
innehåller en icke uttömmande förteckning 
över återvinningsförfaranden,

14) återvinning: ett förfarande för 
avfallshantering som uppfyller följande 
kriterier:

1) Förfarandet innebär att avfall ersätter 
andra resurser som skulle ha utnyttjats 
för att fylla denna funktion, antingen i 
anläggningen eller i samhället i stort, 
eller att det bereds för sådant utnyttjande.
2) Förfarandet innebär att avfall 
verkligen nyttiggörs genom detta 
ersättande.
3) Förfarandet uppfyller alla 
effektivitetskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 35.1.
4) Förfarandet minskar den totala 
negativa miljöpåverkan genom att avfallet 
används som ersättning för andra 
resurser.
5) Förfarandet säkerställer att 
produkterna uppfyller villkoren i 
tillämplig gemenskapslagstiftning om 
säkerhet och gemenskapsstandarder.
6) Förfarandet innebär att skyddet av 
människans hälsa och miljön ges hög 
prioritet och minimerar bildande, utsläpp 
och spridning av farliga ämnen i 
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processen.
Bilaga II innehåller en icke uttömmande 
förteckning över återvinningsförfaranden,

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 9
Artikel 4, punkt 2

2. På grundval av de villkor som fastställs i 
punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Dessa åtgärder, 
vilkas syfte är att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

2. På grundval av de villkor som fastställs i 
punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda för 
att specifika ämnen eller föremål ska 
betraktas som en biprodukt och inte som 
avfall enligt artikel 3.1. Om det kvarstår 
oklarheter får ytterligare åtgärder antas 
för att klargöra huruvida ett ämne ska 
betraktas som en biprodukt eller som 
avfall. Dessa åtgärder, inbegripet miljö-
och kvalitetskriterier, vilkas syfte är att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 36.2.

Motivering

Rådets gemensamma ståndpunkt innehåller en ny artikel om biprodukter, något som 
parlamentet tidigare efterfrågat (ändring 107/121). Detta är en omstridd fråga: 
Föredraganden anser att man bör ta tillfället i akt att definiera biprodukter i ramdirektivet 
om avfall i stället för att skjuta upp lösningen av detta problem på obestämd framtid. 
Dessutom anser föredraganden att texten måste göras tydligare genom att man lägger till 
denna text i punkt 2.
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Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 1, stycke 2a (nytt)

Kriterierna ska ta hänsyn till eventuella 
risker för att ämnet eller föremålet 
används eller transporteras på ett 
miljöfarligt sätt och fastställas på ett 
sådant sätt att de garanterar en hög hälso-
och miljöskyddsnivå.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs texten i kommissionens förslag, som rådet strukit. Det 
är viktigt för parlamentet att ge hög prioritet åt riskbegränsning och uppnåendet av en hög 
nivå på skyddet för människors hälsa och miljön när avfall upphör att vara avfall.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 3

3. Avfall som upphör att vara avfall i 
enlighet med punkterna 1 och 2 ska också 
upphöra att vara avfall med avseende på
de återvinnings- och 
materialåtervinningsmål som fastställs 
i direktiven 94/62/EG, 2000/53/EG, 
2002/96/EG och 2006/66/EG och annan 
relevant gemenskapslagstiftning.

3. Avfall som upphör att vara avfall i 
enlighet med punkterna 1 och 2 ska anses 
bidra till de återvinnings- och 
materialåtervinningsmål som fastställs 
i direktiven 94/62/EG, 2000/53/EG, 
2002/96/EG och 2006/66/EG och annan 
relevant gemenskapslagstiftning först när 
återanvändningen, materialåtervinningen 
eller återvinningen har slutförts.

Motivering

Denna punkt har utökats och omformulerats något i rådets gemensamma ståndpunkt i 
jämförelse med kommissionens ursprungliga text. Ändringsförslaget läggs fram för att skapa 
större klarhet. För att termen materialåtervinning inte ska ändras är det viktigt att inte 
blanda ihop avfallets upphörande med materialåtervinning. Det är syftet med detta 
ändringsförslag. 

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 4a (ny)

4a. Kommissionen ska senast den ...*, vid 
behov, lägga fram förslag för att avgöra 
huruvida följande avfallsströmmar ska 
omfattas av bestämmelserna i denna 
artikel och, om så är fallet, vilka kriterier 
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som ska tillämpas på dem: kompost, 
granulat, papper, glas, metall, uttjänta 
däck och uttjänta textilier.
__________
* Fem år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Motivering

Detta ändringsförslag (ändring 45 i första behandlingen) överfördes av rådet till ett skäl där 
det finns angivet bland det som direktivet ”bör klargöra” – men som det faktiskt inte klargör. 
Direktivet erbjuder en möjlighet att få fram sådan klargörande lagstiftning som det finns ett 
stort behov av. Vi får inte missa denna chans. 

Orden ”begagnade kläder” har nu ändrats till ”uttjänta textilier” i överensstämmelse med 
termerna i den europeiska förteckningen över avfall, kommissionens beslut 2000/532/EG).

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 2

2. En medlemsstat får betrakta avfall som 
farligt avfall om det, trots att det inte tas 
upp som farligt i förteckningen över avfall, 
har minst en av de egenskaper som anges i 
bilaga III. Medlemsstaten ska anmäla 
sådana fall till kommissionen i den rapport 
som avses i artikel 34.1 och förse 
kommissionen med all relevant 
information. På grundval av de inkomna 
anmälningarna ska förteckningen ses över 
för beslut om en justering av denna.

2. En medlemsstat får betrakta avfall som 
farligt avfall om det, trots att det inte tas 
upp som farligt i förteckningen över avfall, 
har minst en av de egenskaper som anges i 
bilaga III. Medlemsstaten ska omedelbart 
anmäla sådana fall till kommissionen och 
notera dem i den rapport som avses 
i artikel 34.1 och förse kommissionen med 
all relevant information. På grundval av de 
inkomna anmälningarna ska förteckningen 
ses över för beslut om en justering av 
denna.

Motivering

Detta ändringsförslag antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 50). 
Parlamentet fäster stor vikt vid att säkerställa att upphävandet av direktivet om farligt avfall 
inte medför lägre skyddsnormer. 

Ändringsförslag 14
Artikel 6, punkterna 3, 4 och 4a (ny)

3. Om en medlemsstat kan styrka att en 3. Om en medlemsstat kan styrka att en 
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viss typ av avfall som är upptaget i 
förteckningen som farligt avfall inte 
uppvisar någon av de egenskaper som 
anges i bilaga III, får den betrakta detta 
avfall som icke-farligt avfall. 
Medlemsstaten ska anmäla sådana fall till 
kommissionen i den rapport som avses i 
artikel 34.1 och förse kommissionen med 
nödvändiga bestyrkanden. På grundval av 
de inkomna anmälningarna ska 
förteckningen ses över för beslut om 
en justering av denna.

viss typ av avfall som är upptaget i 
förteckningen som farligt avfall inte 
uppvisar någon av de egenskaper som 
anges i bilaga III ska den omedelbart 
anmäla sådana fall till kommissionen och 
förse kommissionen med nödvändiga 
bestyrkanden. På grundval av de inkomna 
anmälningarna ska förteckningen ses över 
för beslut om en justering av denna.

4. Åtgärder för översyn av förteckningen i 
syfte att avgöra om den ska justeras i 
enlighet med punkterna 2 och 3, vilkas 
syfte är att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

4. Åtgärder för översyn av förteckningen i 
syfte att avgöra om den ska justeras i 
enlighet med punkterna 2 och 3, vilkas 
syfte är att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 36.2.

4a. Medlemsstaterna får behandla detta 
avfall som icke-farligt avfall efter det att 
den ändrade förteckningen antagits.

Motivering

Ändring 51/172 från första behandlingen återinförs. Den första delen av ändringsförslaget 
har sin grund i parlamentets önskan att upprätthålla en hög nivå på skyddet och 
rapporteringen. Den andra delen innehåller ett nödvändigt klargörande.

Ändringsförslag 15
Artikel 7, punkt 1

1. För att stärka förebyggande och
återvinning av avfall får medlemsstaterna 
vidta lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att garantera att varje fysisk 
eller juridisk person som yrkesmässigt 
utvecklar, tillverkar, bearbetar och 
behandlar eller säljer produkter 
(produktens producent) har utökat 
producentansvar.

1. För att stärka förebyggande,
återanvändning och materialåtervinning
av avfall ska medlemsstaterna vidta 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för 
att garantera att varje fysisk eller juridisk 
person som yrkesmässigt utvecklar, 
tillverkar, bearbetar och behandlar eller 
säljer produkter (produktens producent) har 
utökat producentansvar.

Sådana åtgärder kan inbegripa mottagande 
av återlämnade produkter och av det avfall 
som finns kvar när dessa produkter har 
använts samt efterföljandehantering av 

Sådana åtgärder kan inbegripa mottagande 
av återlämnade produkter och av det avfall 
som finns kvar när dessa produkter har 
använts samt efterföljandehantering av 
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avfallet och det ekonomiska ansvaret för 
sådan verksamhet.

avfallet och det ekonomiska ansvaret för 
sådan verksamhet. Dessa åtgärder får 
inbegripa en skyldighet att offentligt 
tillhandahålla information om i vilken 
grad produkten kan återanvändas eller 
materialåtervinnas.

Motivering

Detta ändringsförslag är baserat på ändringar som antogs vid första behandlingen 
(ändringarna 35 och 37), men har anpassats till rådets gällande text. Enligt rådets text ska 
dessa åtgärder vara frivilliga medan parlamentet anser, i enlighet med sitt ändringsförslag 
till f.d. artikel 5, att de ska vara obligatoriska. Parlamentet fäster stor vikt vid att allmänheten 
engageras i återanvändning och materialåtervinning.

Ändringsförslag 16
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra till att det 
inrättas anläggningar som möjliggör 
reparationer och återanvändning samt 
anläggningar för separat insamling, 
återtagande och bortskaffande av uttjänta 
produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Motivering

Detta ändringsförslag är baserat på en ändring som antogs av parlamentet vid första 
behandlingen (ändring 35). Parlamentet ansåg att denna text behövs för att stärka stödet för 
anläggningar som möjliggör reparationer och återanvändning. 

Ändringsförslag 17
Artikel 7, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av 
denna artikel. Kommissionen ska på 
grundval av medlemsstaternas 
erfarenheter bedöma om det är lämpligt 
att införa system på EU-nivå för utökat 
producentansvar för vissa 
avfallsströmmar.
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Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 35). Det behövs 
kontinuerlig övervakning av producentansvaret för att säkerställa sådana systems effektivitet.

Ändringsförslag 18
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Förebyggande av avfall

Medlemsstaterna ska i enlighet med 
artiklarna 1 och 11 vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att fram till 2012 stabilisera 
den totala avfallsproduktionen i 
jämförelse med den totala årliga 
avfallsproduktionen 2009. 
Stabilisering ska innebära att det inte sker 
någon ytterligare ökning av 
avfallsproduktionen jämfört med 
inledningen av stabiliseringsperioden.
Som en nödvändig förberedelse inför de 
åtgärder som anges i artikel 26 ska 
kommissionen, om lämpligt och efter 
samråd med alla berörda parter, lägga
fram ett förslag för parlamentet och rådet 
om nödvändiga åtgärder till stöd för 
medlemsstaternas förebyggande 
verksamhet, som ska inbegripa följande:
a) Senast 2009: en uppsättning 
indikatorer som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att övervaka, bedöma 
och rapportera om framstegen i sina 
program och åtgärder för 
avfallsförebyggande.
b) Senast 2010: utarbetande av en politik 
för ekodesign av produkter som tar sikte 
på både avfallsgenerering och 
förekomsten av farliga ämnen i avfall, i 
syfte att främja teknik som fokuserar på 
hållbara produkter som kan återanvändas 
och materialåtervinnas.
c) Senast 2010: fastställande av ytterligare 
kvalitativa och kvantitativa mål för 
avfallsminskningen fram till 2020, baserat 
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på bästa tillgängliga praxis.
d) Senast 2010: utarbetande av en 
handlingsplan för ytterligare stödåtgärder 
avsedda att vidtas på europeisk nivå och 
som framför allt syftar till att påverka 
nuvarande konsumtionsmönster.

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 37). Parlamentet 
fäster stor vikt vid fastställandet av mål för förebyggande och materialåtervinning av avfall.

Ändringsförslag 19
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a
Återanvändning och materialåtervinning

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att främja återanvändningen av 
produkter, framför allt genom att inrätta 
och stödja godkända nätverk för 
återanvändning och reparation och, vid 
behov, fastställa relevanta normer för 
processer och produkter.
Medlemsstaterna får vidta andra åtgärder 
för att främja återanvändning, bland 
annat i form av ekonomiska styrmedel, 
upphandlingskriterier, kvantitativa mål 
eller förbud mot utsläppande av vissa 
produkter på marknaden.
2. I syfte att uppnå målen i detta direktiv 
och närma sig ett europeiskt 
återvinningssamhälle med en hög nivå av 
resurseffektivitet ska medlemsstaterna 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
uppnå följande mål:
a) Senast 2002: förberedandet för 
återanvändning och materialåtervinning 
av hushållsavfall ska öka till minst 
50 viktprocent. 
a) Senast 2002: förberedandet för 
återanvändning och materialåtervinning 
av byggnads- och rivningsavfall ska öka 
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till minst 70 viktprocent. 
För länder med mindre än 5 procent 
materialåtervinning i en enskild kategori 
eller som saknar officiella siffror, enligt 
Eurostats uppgifter 2000–2005, kan en 
ytterligare period på 5 år beviljas för att 
uppnå målen.
Senast den 31 december 2015 ska 
Europaparlamentet och rådet se över 
målen i led a och b och överväga att 
fastställa mål för industriavfall på 
grundval av en rapport från 
kommissionen, om lämpligt åtföljd av ett 
förslag. Kommissionen ska i sin rapport ta 
hänsyn till tendenserna i fråga om 
avfallshantering och de relevanta 
miljökonsekvenserna av fastställandet av 
mål. 
För att harmonisera uppgifternas 
utformning och presentation och för att 
göra dem kompatibla med varandra ska 
medlemsstaterna rapportera uppgifterna i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av 
den 25 november 2002 om avfallsstatistik. 
Kommissionen ska vid behov utarbeta 
detaljerade regler om kontroll av 
medlemsstaternas efterlevnad av de mål 
som fastställs i denna punkt, i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 36.2.
__________
1 EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. 
Förordningen senast ändrad genom 
förordning (EG) nr 1893/2006 
(EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

Motivering

De prioriteringar som fastställs i den tematiska strategin kommer inte tilläckligt tydligt till 
uttryck i direktivet i dess nuvarande utformning. Detta ändringsförslag, som är baserat på 
ändring 38/108/157/140/141 från första behandlingen, är avsett att rätta till detta. Punkt 2 i 
ändringsförslaget har dock formulerats om mot bakgrund av ny information från 
kommissionen.
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Ändringsförslag 20
Artikel 9

Medlemsstaterna ska se till att avfallet 
bortskaffas när återvinning i enlighet med 
artikel 8.1 inte genomförs.

Medlemsstaterna ska se till att avfallet 
bortskaffas på ett säkert sätt i 
överensstämmelse med målen i artikel 10 
när återvinning i enlighet med artikel 8.1 
inte genomförs.

De ska förbjuda att avfall överges, 
dumpas eller bortskaffas på ett 
okontrollerat sätt.
Bortskaffningsförfaranden som enligt 
bilaga I klassificeras som D11 
(förbränning till havs) och D7 (utsläpp till 
hav eller oceaner inklusive deponering 
under havsbotten) ska vara förbjudna.

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 39/158). Det behövs 
för en omfattande täckning av bortskaffning av avfall. Det bör uttryckligen framgå att 
förbränning till havs och utsläpp av avfall i haven/världshaven, inklusive deponering under 
havsbotten, är förbjudna.

Ändringsförslag 21
Artikel 11, punkt 1, inledningen och led a

1. Följande avfallshierarki ska vara 
vägledande för lagstiftning och politik som 
rör förebyggande och hantering av avfall:

1. Följande avfallshierarki ska gälla som 
generell regel för lagstiftning och politik 
som rör förebyggande och hantering av 
avfall: 

a) Förebyggande. a) Förebyggande och minskning.

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 101/14). Det behövs 
för att göra tillämpningen av avfallshierarkin mer säker och omfattande. 

Ändringsförslag 22
Artikel 11, punkt 2, stycke 1

2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som ger 

2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 
tillämpas, ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att främja de alternativ som ger 
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bäst resultat för miljön som helhet. Detta 
kan kräva att vissa avfallsflöden avviker 
från hierarkin, när det är motiverat med 
hänsyn till livscykelstänkandet vad avser 
den allmänna påverkan av generering och 
hantering av sådant avfall.

bäst resultat för miljön som helhet. Detta 
kan kräva att vissa avfallsflöden avviker 
från hierarkin, när det är motiverat med 
hänsyn till livscykelstänkandet vad avser 
den allmänna påverkan av generering och 
hantering av sådant avfall. 
Medlemsstaterna ska se till att detta sker i 
ett förfarande som medger full medverkan 
och insyn och där hänsyn tas till 
nationella planeringsbestämmelser om 
samråd med och medverkan av 
medborgare och berörda parter.

Motivering

Omformulering av en ändring som antagits av parlamentet (ändring 101/14). Idén med stor 
medverkan av allmänheten i processen bibehålls.

Ändringsförslag 23
Artikel 14a (ny)

Artikel 14a
Spårbarhet och kontroll av farligt avfall
Medlemsstaterna ska i enlighet med 
bestämmelserna om farligt avfall i detta 
direktiv vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att produktion, insamling, 
transport, lagring och behandling av 
farligt avfall sker under sådana 
förhållanden som bäst värnar miljön, 
människors hälsa och säkerheten för 
verksamhetsutövare, anläggningar och 
individer, vilket åtminstone inbegriper 
dels åtgärder för att garantera att allt 
farligt avfall kan spåras och kontrolleras 
från produktionen till den slutliga 
destinationen, dels gedigen 
riskbedömning vid avfallshanteringen.

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 52). Parlamentet 
fäster stor vikt vid att säkerställa att upphävandet av direktivet om farligt avfall inte medför 
lägre skyddsnormer. 
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Ändringsförslag 24
Artikel 21, led b

b) återvinning av avfall. b) återvinning av icke-farligt avfall.

Motivering

Detta ändringsförslag är baserat på parlamentets ändring 161 från första behandlingen. Det 
bör alltid krävas tillstånd för behandling av farligt avfall. Man bör därför klargöra att 
undantaget från kravet på tillstånd inte gäller anläggningar som hanterar farligt avfall.

Ändringsförslag 25
Artikel 26, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
artiklarna 1 och 11 upprätta 
avfallsförebyggande program senast 
den …*.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med
artiklarna 1, 7a och 11 vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att stabilisera 
den totala avfallsproduktionen. 
Stabilisering ska innebära att det inte sker 
någon ytterligare ökning av 
avfallsproduktionen jämfört med 
inledningen av stabiliseringsperioden. 
Som ett första steg ska medlemsstaterna i 
enlighet med artiklarna 1, 7a och 11
upprätta avfallsförebyggande program 
senast den …*.

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på en ändring som antogs av parlamentet vid första 
behandlingen (ändring 69) och på nya uppgifter. Parlamentet fäster stor vikt vid antagandet 
av mål för förebyggande och materialåtervinning av avfall.

Ändringsförslag 26
Artikel 26, punkterna 3 och 4

3. Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga 
specifika kvalitativa eller kvantitativa 
riktmärken för antagna 
avfallsförebyggande åtgärder för att 
övervaka och bedöma hur åtgärderna 
utvecklas och får för samma syfte 
fastställa andra specifika kvalitativa eller 
kvantitativa mål och indikatorer än dem 
som avses i punkt 4.

3. Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga 
specifika kvalitativa eller kvantitativa mål 
inom sådana program på grundval av 
åtminstone det grundläggande målet att 
stabilisera avfallsproduktionen senast 
2012 och åstadkomma ytterligare 
betydande minskningar av 
avfallsproduktionen till senast 2020, i 
enlighet med artikel 7a.
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4. Indikatorer för avfallsförebyggande 
åtgärder får fastställas i enlighet med 
förfarandet i artikel 36.3.

4. Indikatorer för avfallsförebyggande 
åtgärder ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet i artikel 36.3 i 
syfte att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att uppnå dessa mål och 
att övervaka, bedöma och rapportera om 
framstegen i sina program och åtgärder 
för avfallsförebyggande.

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på en ändring som antogs av parlamentet vid första 
behandlingen (ändring 69) och på nya uppgifter. Parlamentet fäster stor vikt vid antagandet 
av mål för förebyggande och materialåtervinning av avfall.

Ändringsförslag 27
Artikel 26, punkt 5

5. Kommissionen ska ta fram riktlinjer för 
att hjälpa medlemsstaterna att utforma 
programmen.

5. Kommissionen ska utveckla ett system 
för informationsutbyte om bästa metoder 
för förebyggande av avfall samt ta fram 
riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna att 
utforma programmen.

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 69). Med ett sådant 
system skulle myndigheterna kunna hämta inspiration från effektiva åtgärder som vidtagits i 
en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 28
Artikel 27

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
avfallsplanerna och de 
avfallsförebyggande programmen
utvärderas åtminstone vart sjätte år och 
ses över vid behov.

Medlemsstaterna ska regelbundet 
utvärdera de avfallsförebyggande 
programmen och revidera dem minst vart
femte år. Europeiska miljöbyrån ska i sin 
årsrapport ta med en översyn av 
framstegen vad gäller att fullfölja och 
genomföra programmen.

Motivering

Europeiska miljöbyrån måste delta för att hjälpa kommissionen och parlamentet att hålla sig 
uppdaterade om vad som pågår i verkligheten. Medlemsstaterna kan lätt smita ifrån 
övervakning genom att helt enkelt försena inlämnandet av sina rapporter till kommissionen. 
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Enligt direktiv 91/692/EEG skulle medlemsstaterna lämna sina regelbundna rapporter om det 
befintliga ramdirektivet om avfall senast den 30 september 2004. Den 31 december 2004 hade 
bara 9 länder gjort det, närmare bestämt Tyskland, Danmark, Grekland, Finland, Portugal, 
Sverige, Tjeckien, Slovenien och Slovakien. Ändring 71 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 29
Artikel 29a (ny)

Artikel 29a
Kompletterande åtgärder

Senast den ...* ska kommissionen 
utarbeta en rapport för att beakta 
åtgärder som kan bidra till att de mål som 
anges i artiklarna 1 och 11 uppfylls 
effektivare. Rapporten ska läggas fram 
för Europaparlamentet och rådet inom 
sex månader efter det att den slutförts 
och, om så är lämpligt, åtföljas av förslag.
Rapporten ska särskilt ta upp:
a) huruvida bilaga II bör ändras för att:
i) utelämna fall då förtecknade 
förfaranden inte leder till att en 
tillräckligt hög andel av avfallet kommer 
till nytta för att det skall vara i 
överensstämmelse med de mål som anges 
i artikel 1,
ii) identifiera fall då andelen avfall som 
används i jämförelse med den andel som 
bortskaffas som ett led i ett 
återvinningsförfarande bör fastställas i 
syfte att garantera att de mål som anges i 
artikel 1 uppfylls,
iii) fastställa en annan nivå eller andra 
nivåer av energieffektivitet med avseende 
på återvinningsförfarande R 1,
iv) anpassa hänvisningar till tekniska och 
vetenskapliga framsteg,
b) huruvida bilaga I bör ändras för att:
i) förfaranden som utelämnas från 
bilaga II skall läggas till,
ii) anpassa hänvisningar mot bakgrund av 
tekniska och vetenskapliga framsteg, samt
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c) huruvida särskilda minimikrav för 
särskilda bortskaffande- eller 
återvinningsförfaranden kommer att 
bidra till målen som anges i artikel 10.
Kravet på denna rapport ska inte hindra 
kommissionen från att lägga fram förslag 
under tiden.
__________
* Två år efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Motivering

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. 
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Ändringsförslag 30
Artikel 32, punkt 1

1. De verksamhetsutövare som avses i 
artikel 20.1, producenter av farligt avfall 
och verksamhetsutövare som yrkesmässigt 
samlar in eller transporterar farligt avfall 
eller agerar som handlare och mäklare av 
farligt avfall ska föra ett register över 
avfallets mängd, typ, ursprung och vid 
behov destination, insamlingsfrekvens, 
transportsätt samt behandlingsmetod och 
på begäran ställa denna information till de 
behöriga myndigheternas förfogande.

1. De verksamhetsutövare som avses i 
artikel 20.1, producenter av farligt avfall 
och verksamhetsutövare som yrkesmässigt 
samlar in eller transporterar farligt avfall 
eller agerar som handlare och mäklare av 
farligt avfall ska föra ett kronologiskt 
register över avfallets mängd, typ, ursprung 
och vid behov destination, 
insamlingsfrekvens, transportsätt samt 
behandlingsmetod och på begäran ställa 
denna information till de behöriga 
myndigheternas förfogande. 

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 74). Parlamentet 
fäster stor vikt vid att säkerställa att upphävandet av direktivet om farligt avfall inte medför 
lägre skyddsnormer. 
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Ändringsförslag 31
Artikel 32, punkt 2, stycke 1

2. För farligt avfall gäller att registren ska 
sparas i minst tre år, utom när det gäller 
verksamhetsutövare som transporterar 
farligt avfall, vilka ska spara registren i 
minst tolv månader.

2. För farligt avfall gäller att registren skall 
sparas i minst fem år. 

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet vid första behandlingen (ändring 74). Parlamentet 
fäster stor vikt vid att säkerställa att upphävandet av direktivet om farligt avfall inte medför 
lägre skyddsnormer.
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MOTIVERING

Vid sin första behandling antog Europaparlamentet en del viktiga ändringar till förslaget till 
direktiv. Parlamentet kommer nu att insistera på att dessa ändringar kvarstår i andra 
behandlingen.

Till de grundläggande ändringarna i denna kategori hör införandet av mål för 
materialåtervinning och förebyggande av avfall samt kravet på att en femskalig avfallshierarki 
ska användas som generell regel.

Rådet har strukit alla hänvisningar till mål, men föredraganden har, efter att ha rådgjort med 
kommissionen, återinfört parlamentets ändringar i ny form. Förändringarna syftar till att göra 
texterna mer acceptabla för rådet och att, när det gäller mål för förebyggande av avfall och 
materialåtervinningsmål för industriavfall, beakta behovet av att utgå från en god statistisk 
grund. Enligt föredraganden och utskottet vore det fel att inte ta tillvara chansen att se till att 
detta direktiv går längre än att bara tillhandahålla en uppsättning definitioner. Det är viktigt att 
det finns en verklig koppling mellan direktivet och de målsättningar för materialåtervinning 
och förebyggande som fastställs i den tematiska avfallsstrategin. Utan mål finns det inte 
någon sådan koppling.

Parlamentet och rådet kommer utan tvekan åter att vara oense om i vilken utsträckning den 
femskaliga avfallshierarkin ska tillämpas och hur avvikanden från den får ske. Parlamentet 
vill att hierarkin ska gälla som ”generell regel”, medan rådet föredrar uttrycket att den ska 
”vara vägledande”. Föredraganden är inte helt övertygad om att den hårfina skillnaden mellan 
de två uttrycken alltid kommer att uppfattas i stridslarmet på lokal nivå. Den viktigaste frågan 
här är att det i direktivet måste klargöras att avvikelser från hierarkin inte får ske lättvindligt 
utan måste som ett led i ett ordnat förfarande. I parlamentets ursprungliga ändring blev 
undantagsförfarandet onödigt komplicerad. Föredraganden har förenklat detta utifrån grunden 
att de nationella förfarandena för allmänhetens deltagande måste gälla.

Ett viktigt mål för direktivet är att göra tydlig åtskillnad mellan ”materialåtervinning” och 
”bortskaffande” av avfall, eftersom EG-domstolen har ifrågasatt detta. De ändringar som 
antogs vid första behandlingen inbegrep en definition av ”återvinning” som skulle utöka 
termen till att täcka energi från avfallsanläggningar som uppfyller vissa energieffektivitets-
kriterier. De ändringsförslag i första behandlingen som motsatte sig tanken att utvinna energi 
från avfall antogs inte. Det antogs dock en ändring genom vilken förslaget till 
energieffektivitetsformel i bilaga II ströks. Detta skulle ha utgjort måttstocken för att fastställa 
vilken energi från avfallsanläggningar som kunde klassificeras som ”återvinning”.

Föredraganden anser att energi från avfallsanläggningar kan spela en viktig roll i hanterandet 
av restavfall, som annars kan hamna i deponier. Vidare ser hon avfall som ett potentiellt 
viktigt bränsle nu när EU står inför en energikris och blir allt mer beroende av otrygga 
bränslekällor från tredjeländer. Vårt avfall produceras åtminstone inom EU. Värme och energi 
kan utvinnas från det. Erfarenheterna från ett antal medlemsstater visar att energi från avfall 
kan komplettera materialåtervinning, utan att för den skull ersätta det. Det vore onekligen en 
önskvärd utveckling att tillämpa en energieffektivitetsformel som ”återvinningsanläggningar” 
måste följa. En sådan formel skulle framför allt utgöra ett oerhört viktigt incitament för dem 
som bygger nya anläggningar att prioritera energieffektivitet.
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Det står dock klart för föredraganden att det finns en del andra ledamöter av 
Europaparlamentet som ställer sig helt emot tanken på energi från avfallsanläggningar och 
som aldrig kommer att rösta för detta i någon som helst form. Det finns även andra 
parlamentsledamöter, huvudsakligen från länder som ännu bara har börjat med annan 
avfallshantering än deponering, som är rädda att energi från avfall skulle kunna bli den 
främsta formen av avfallshantering i deras länder och att detta skulle avskräcka från 
investeringar i materialåtervinning, återanvändning och förebyggande åtgärder. 

Det är därför det är så viktigt att parlamentet insisterar på att det fastställs mål för 
materialåtervinning och förebyggande. Medlemsstaterna vill att Europaparlamentets 
ledamöter ska erkänna att energi från avfall kan klassificeras som ”återvinning”. För att kunna 
driva igenom denna åsikt måste de förstå att Europaparlamentets ledamöter kommer att godta 
detta enbart om de kan vara säkra på att mål för materialåtervinning och förebyggande 
kommer att inbegripas i direktivet. Sådana mål utgör en försäkring mot att energi från avfall 
blir den främsta formen av avfallshantering.

Vid sin första behandling antog parlamentet förbättringar av kommissionens förslag om att 
avfall som hanterats korrekt omvandlas till en återvunnen produkt. Parlamentsledamöterna 
ville på ett tydligare sätt, under rubriken ”Avfall som upphört att vara avfall”, påvisa behovet 
av lagstiftningsförslag om specifikationer för kompost, granulat, papper, glas, metall, uttjänta 
däck och uttjänta textilier. I alla dessa fall skulle övergången till materialåtervinning 
underlättas avsevärt om man klargjorde vilka regler som gäller. Det är synd att rådet på denna
punkt förlorade sitt lugn och flyttade frågan till skälen. Föredraganden efterfrågar mer 
brådskande konkreta åtgärder och har flyttat tillbaka den till direktivets text.

Rådet har varit djärvt i frågan om biprodukter och har infört en definition i artikel 4. De 
lobbyister som är verksamma i parlamentet är helt oense i denna fråga. Föredraganden anser 
att vi måste ta tillfället i akt att fastställa en definition nu i stället för att skjuta detta på en 
obestämd framtid.

Direktivet täcker två befintliga direktiv om farligt avfall respektive spilloljor. Många kollegor 
kände sig illa till mods över det faktum att alltför många aspekter av det gällande direktivet 
om farligt avfall inte kommit med i ramdirektivet om avfall. För att råda bot på detta har 
föredraganden föreslagit att vissa av de ändringsförslag som lades fram vid första 
behandlingen ska återinföras. Som direktivet först var utformat verkade det som att det skulle 
kunna skada intressena för de företag som arbetar med regenerering av spilloljor. 
Föredraganden välkomnar att rådet i sin gemensamma ståndpunkt nu slår an rätt ton i denna 
fråga. Vidare ser föredraganden positivt på rådets text om biologiskt avfall och 
uppmärksammar de mindre tillägg som hon anser fortfarande bör göras i fråga om 
producentansvar.

Föredraganden hoppas att det direktiv som till slut antas kommer att vara tillräckligt tydligt 
för att förhindra ytterligare överklaganden till EG-domstolen. Säker och hållbar 
avfallshantering är viktigt för oss alla. Vi måste verkligen försöka få det rätt denna gång. 
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