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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 

av den 18.4.2012 

om fastställande av ett frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om 
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 
2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv1, särskilt artikel 37.1, och 

av följande skäl: 

(1)  I enlighet med direktiv 2008/98/EG ska medlemsstaterna vart tredje år underrätta 
kommissionen om genomförandet av det direktivet i form av en rapport i elektronisk 
form för varje sektor. Rapporten ska sammanställas utgående från ett frågeformulär 
eller mall som kommissionen fastställer. 

(2) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att fullfölja sina rapporteringsskyldigheter 
i enlighet med direktiv 2008/98/EG är det därför nödvändigt att upprätta det 
frågeformuläret. 

(3) Den första genomförandeperioden ska omfatta perioden från och med dagen för 
införlivandet av direktiv 2008/98/EG, dvs. från och med den 12 december 2010 och 
till och med slutet på den treåriga rapporteringsperioden, dvs. t.o.m. den 31 december 
2012. 

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté 
som har upprättats i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/692/EEG. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 

Medlemsstaterna ska upprätta sina rapporter om genomförandet av direktiv 2008/98/EG på 
grundval av det frågeformulär som fastställs i bilagan till detta beslut. 

                                                 
1 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.  
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Artikel 2 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 18.4.2012. 

 På kommissionens vägnar 
 Janez POTOČNIK 
 Ledamot av kommissionen 
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BILAGA 

FRÅGEFORMULÄR 

för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG om avfall 

1. INFÖRLIVANDE I NATIONELL LAGSTIFTNING (ARTIKEL 40 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

Ange en hänvisning och en elektronisk länk, om en sådan finns, till de nationella lagar som 
införlivar direktiv 2008/98/EG, inbegripet eventuella ändringar. 

2. AVFALLSHIERARKIN (ARTIKEL 4 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

Beskriv hur den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG speglas i 
lagstiftningen och de politiska åtgärderna inom området för avfallsförebyggande och 
avfallshantering, och hur medlemsstaten stöder de alternativ som ger bästa övergripande 
miljöresultatet vid tillämpning av avfallshierarkin. 

Ge särskilt exempel på kategorier av dessa avfallsflöden som avviker från hierarkin, när det är 
motiverat med hänsyn till livscykelstänkandet om den allmänna effekten av generering och 
hantering av sådant avfall. Medlemsstaten bör visa hur avvikelser från avfallshierarkin 
motiveras på ett objektivt sätt med hänsyn till de kriterier som fastställs i artikel 4.2 sista 
meningen och i skäl (31). 

3. KLASSIFICERING AV AVFALL (ARTIKEL 7 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Beskriv medlemsstatens avfallsklassificeringssystem med avseende på artikel 7 i 
direktiv 2008/98/EG. 

(2) Med hänvisning till artikel 7.2 och 7.3 i direktiv 2008/98/EG, har något avfall som 
har klassificerats som farligt avfall i den förteckning över avfall som upprättats 
genom kommissionens beslut 2000/532/EG2 klassificerats som icke-farligt avfall av 
medlemsstaten eller har något avfall som inte klassificerats som farligt i 
förteckningen över avfall klassificerats som farligt? 

(3) Avviker medlemsstatens klassificeringssystem för icke-farligt avfall från den 
europeiska förteckningen över avfall? 

4. UTÖKAT PRODUCENTANSVAR (ARTIKEL 8 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Beskriv genom vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder medlemsstaten har 
upprättat utökat producentansvar för varje fysisk eller juridisk person som 
yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar 
produkter. I synnerhet, har medlemsstaten infört återtagningsskyldigheter för 

                                                 
2 EGT L 226, 6.9.2000, s. 3. 
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använda produkter eller har den vidtagit åtgärder för att säkerställa att produkterna 
kan återanvändas eller materialåtervinnas? 

(2) Vilka åtgärder har medlemsstaten vidtagit för att uppmuntra en produktutformning 
som minskar inverkan på miljön och genereringen av avfall under produktionen och 
användningen av produkterna och den efterföljande hanteringen av produkter som 
har blivit avfall ? 

5. ÅTERVINNING (ARTIKEL 10 I DIREKTIV 2008/98/EG)  

(1) Beskriv hur medlemsstaten har tillämpat artikel 10 i direktiv 2008/98/EG om 
återvinning och separat avfallsinlämning i enlighet med artiklarna 4 och 13 i det 
direktivet. 

(2) Ange var medlemsstaten anser att separat avfallsinlämning inte är tekniskt, 
miljömässigt och ekonomiskt genomförbart. Med separat insamling anses insamling 
då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en 
särskild behandling. 

6. ÅTERANVÄNDNING OCH MATERIALÅTERVINNING (ARTIKEL 11 I DIREKTIV 
2008/98/EG) 

(1) Beskriv vilka åtgärder medlemsstaten har vidtagit för att genomföra de krav som 
nämns i artikel 11.1 i direktiv 2008/98/EG för att främja återanvändning av produkter 
och förberedelse för återanvändning. Vilka kompletterande åtgärder har 
medlemsstaten vidtagit?  

(2) För att spegla medlemsstatens resultat vad gäller att uppfylla de mål som fastställs i 
artikel 11 i direktiv 2008/98/EG, fyll i den tabellen i punkt 19 i detta frågeformulär. 
Om målen inte uppnåtts ska orsakerna till detta anges samt vilka åtgärder 
medlemsstaten avser vidta för att de målen ska nås. 

7. SEPARAT INSAMLING (ARTIKEL 11 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Beskriv för vilka avfallsflöden separata insamlingssystem har inrättats i 
medlemsstaten för att förbättra och underlätta återvinning av avfall och främja 
materialåtervinning av hög kvalitet. I synnerhet, vilka steg har vidtagits för att inrätta 
en separat insamling av papper, metall, plast och glas till 2015 och främja en separat 
insamling av biologiskt avfall? 

(2) Vilka avfallsflöden samlas in tillsammans eller genom blandad insamling, och 
varför? 

8. BORTSKAFFANDE AV AVFALL (ARTIKEL 12 OCH ARTIKEL 36.1 I DIREKTIV 
2008/98/EG) 

Beskriv de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att avfallet bortskaffas under betryggande 
former som uppfyller bestämmelserna i artikel 13 beträffande skyddet för människors hälsa 
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och miljön i direktiv 2008/98/EG. I enlighet med avfallshierarkin, vilka åtgärder har vidtagits 
för att minska deponeringen av avfall? I synnerhet, har medlemsstaten infört förbud mot 
deponier eller ekonomiska instrument för att styra över avfallet från deponier? Vilka åtgärder 
har vidtagits för att förhindra att avfall överges, dumpas eller hanteras på ett okontrollerat sätt 
i enlighet med artikel 36.1 i direktiv 2008/98/EG? 

9. PRINCIPEN OM ATT FÖRORENAREN BETALAR OCH ANSVARAR FÖR 
AVFALLSHANTERING (ARTIKLARNA 14 OCH 15 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Förklara kortfattat systemet enligt vilket medlemsstaterna fullt ut förverkligar 
principen om att förorenare betalar. 

(2) Förklara om medlemsstaten har bestämt att kostnaderna för avfallshanteringen ska 
bäras helt eller delvis av producenten av den produkt som avfallet kom från. Ska 
distributörerna av produkterna dela på kostnaderna, och i så fall enligt vilket 
distributionssystem?  

10. PRINCIPEN OM SJÄLVFÖRSÖRJNING OCH NÄRHET (ARTIKEL 16 I DIREKTIV 
2008/98/EG) 

(1) Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla skyldigheten enligt artikel 16.1 i direktiv 
2008/98/EG om att inrätta ett gemensamt och ändamålsenligt nätverk för 
anläggningar för bortskaffande och för återvinning av blandat kommunalt avfall som 
har insamlats från privata hushåll, inbegripet när insamlingen även omfattar sådant 
avfall från andra producenter, och har ett sådant nätverk organiserats på regional 
nivå?  

(2) Hur säkerställer medlemsstaten att avfallet bortskaffas eller återvinns i en av de 
närmaste lämpliga anläggningarna? 

(3) Beskriv detaljerat i vilken utsträckning och form eventuellt samarbete med andra 
medlemsstater har ägt rum vid uppfyllandet av villkoret i artikel 16.1 i direktiv 
2008/98/EG. 

(4) Vilken grad av självförsörjning har uppnåtts i medlemsstaten? Illustrera svaret med 
aktuella eller beräknade siffror för det avfall som bortskaffas i medlemsstaten av det 
totala avfall i medlemsstaten som kräver bortskaffande. 

11. HANTERING AV FARLIGT AVFALL (ARTIKLARNA 17 TILL 20 I DIREKTIV 
2008/98/EG) 

(1) Beskriv de åtgärder medlemsstaterna har vidtagit för att säkerställa att genereringen, 
insamlingen, lagringen och behandlingen av farligt avfall görs under förhållanden 
som skyddar miljön och människors hälsa. 

(2) Vilka åtgärder vidtas för att säkerställa att farligt avfall kan spåras från genereringen 
till slutdeponering, i synnerhet genom register i enlighet med artikel 35 i direktiv 
2008/98/EG och en korrekt märkning av farligt avfall? Vilka åtgärder har vidtagits 
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för att säkerställa att avfall med farliga egenskaper klassificeras på ett korrekt sätt 
som farligt avfall? 

(3) Ange hur förbudet mot blandning av farligt avfall tillämpas och på vilket sätt och för 
vilka avfallstyper medlemsstaten har gjort undantag från artikel 18.1 i direktiv 
2008/98/EG och tillåtit blandning av farligt avfall.  

12. SPILLOLJOR (ARTIKEL 21 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Beskriv det system som tillämpas i medlemsstaten för separat insamling och 
behandling av spilloljor. 

(2) Har medlemsstaten vidtagit åtgärder för att förhindra blandning av spilloljor med 
olika egenskaper eller spilloljor med annat avfall eller material? Vilka åtgärder? 

(3) Vilka ytterligare åtgärder, som tekniska krav, producentansvar, ekonomiska 
styrmedel eller frivilliga överenskommelser, tillämpar medlemsstaten för att 
spilloljor ska samlas in separat och behandlas på rätt sätt?  

(4) Ange vidare om spilloljorna är föremål för regenereringskrav i medlemsstaten och 
om medlemsstaten begränsar transporten över gränserna av spilloljor från sitt 
territorium till förbrännings- eller samförbränningsanläggningar för att prioritera 
regenereringen av spilloljor.  

13. BIOLOGISKT AVFALL (ARTIKEL 22 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

Beskriv kortfattat hur medlemsstaten uppmuntrar:  

(a) separat insamling av biologiskt avfall i syfte att genomföra kompostering och rötning 
av avfallet, 

(b) behandling av biologiskt avfall på ett sätt som motsvarar en hög miljöskyddsnivå, 

(c) användning av miljömässigt säkert material som framställts av biologiskt avfall.  

14. TILLSTÅND (ARTIKLARNA 23, 24 OCH 25 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Hur säkerställer medlemsstaten att avfall endast behandlas av verksamhetsutövare 
som har ett tillstånd som uppfyller kraven i artikel 23 i direktiv 2008/98/EG?  

(2) I vilken omfattning har medlemsstaten gjort undantag från tillståndskravet och vilka 
bestämmelser har fastställts för att säkerställa att avfallsbehandling som undantas 
från tillståndskraven är i linje med principen om miljöriktig avfallshantering? Har 
medlemsstaten använt sig av kommissionens riktlinjer om tillstånd och inspektioner?  
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15. AVFALLSPLANER (ARTIKEL 28 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Har planer för avfallshantering utarbetats för att förverkliga de mål som avses i 
artiklarna 1, 4, 13 och 16 i direktiv 2008/98/EG? Ge en länk till den offentliga 
webbplats där planerna finns. Har medlemsstaten använt sig av kommissionens 
riktlinjer om hur man kan förbereda ett avfallsförebyggande program?  

(2) Hur många avfallsplaner har utarbetats för att täcka medlemsstatens hela geografiska 
territorium? Ifall det finns fler än en plan, hur säkerställer medlemsstaten att hela det 
geografiska territoriet täcks av avfallsplaner och att de uppfyller de mål som avses i 
artiklarna 1, 4, 13 och 16 i direktiv 2008/98/EG?  

16. AVFALLSFÖREBYGGANDE PROGRAM (ARTIKEL 29 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

(1) Har avfallsplaner utarbetats för att förverkliga de mål som avses i artiklarna 1 och 4 i 
direktiv 2008/98/EG? Ge en länk till den offentliga webbplats där planerna finns. Har 
medlemsstaten använt sig av kommissionens riktlinjer om hur man kan förbereda ett 
avfallsförebyggande program?  

(2) Beskriv huvuddragen i de avfallsförebyggande program som medlemsstaten har 
antagit för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den miljöpåverkan som 
hänger samman med genereringen av avfall. 

(3) Rapportera alla framsteg som de avfallsförebyggande programmen har gjort under 
rapporteringsperioden och beskriv hur avfallsgenereringen har utvecklats under 
rapporteringsperioden.  

17. INSPEKTIONER (ARTIKEL 34 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

Beskriv kortfattat det system för inspektioner med jämna mellanrum som avses i artikel 34 i 
direktiv 2008/98/EG, och ange inspektionernas frekvens och intensitet. Ange dessutom 
medlemsstatens tillgängliga administrativa kapacitet för att genomföra sådana inspektioner. 
Har medlemsstaten använt sig av kommissionens riktlinjer om tillstånd och inspektioner?  

18. EFTERLEVNAD OCH SANKTIONER (ARTIKEL 36.2 I DIREKTIV 2008/98/EG) 

Ge exempel på medlemsstatens system med effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i direktiv 2008/98/EG. 

19. RESULTAT VAD GÄLLER ATT UPPFYLLA DE MÅL SOM FASTSTÄLLS I PUNKTERNA A 
OCH B I ARTIKEL 11.2 I DIREKTIV 2008/98/EG 

Rapporteringen ska vara baserad på kommissionens beslut 2011/753/EU3. 

Rapporteringsperiod: 

                                                 
3 EUT L 310, 25.11.2011, s. 11. 
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I enlighet med beslut 2011/753/EU ska medlemsstaterna kontrollera att målen enligt artikel 
11.2 i direktiv 2008/98/EG är uppfyllda genom att beräkna vikten för de avfallsflöden som 
under ett kalenderår genereras och de avfallsflöden som förbereds för återanvändning, 
materialåtervinning eller annat tillvaratagande av material. Medlemsstaterna ska lämna 
uppgifter om tillståndet för förberedelse av återanvändning, materialåtervinning och 
tillvaratagande av material för respektive avfallsflöden, antingen för varje år i de treåriga 
rapporteringsperioden eller för åren i den rapporteringsperioder som föreskrivs i avsnitt 5 i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/20024.  

1 Medlemsstaten tillhandahåller uppgifter om sitt resultat 
med avseende på att uppfylla målen för varje år i den 
treåriga rapporteringsperioden (välj lämpligt svar)5. 

 

ja/nej 

2 Medlemsstaten tillhandahåller uppgifter om sitt resultat 
med avseende på att uppfylla målen för de år i 
rapporteringsperioderna som fastställs i avsnitt 5 i bilaga I 
till förordning (EG) nr 2150/2002 (välj lämpligt svar)6. 

 

ja/nej 

3 (rapportera endast i den första genomföranderapport som 
är baserad på detta frågeformulär) 

Ange genom att välja ett lämpligt svar vilken 
beräkningsmetod som har valts i enlighet med artikel 3.1 i 
beslut 2011/753/EU. 

Beräkningsmetod 1 

Beräkningsmetod 2 

Beräkningsmetod 3 

Beräkningsmetod 4 

4 (rapportera endast från andra genomföranderapporten 
och framåt) 

Ange om medlemsstaten har ändrat den beräkningsmetod 
som valts under punkt 3. Om svaret är ja, ange vilken 
beräkningsmetod som har använts och hur medlemsstaten 
har säkerställt de rapporterade uppgifternas 
överensstämmelse. 

 

5 Uppgifterna om procentsatsen vad gäller återvinningen 
(som täcker förberedelserna för återanvändning och 
återvinning) och materialåtervinning (som täcker 
förberedelserna för återanvändning och 
materialåtervinning) samlas in av Eurostat. 
Medlemsstaterna får lägga in uppgifterna i kontrollsyfte: 

 

                                                 
4 EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. 
5 Dessa uppgifter kommer samlas in årligen av Eurostat. 
6 Dessa uppgifter samlas in vartannat år av Eurostat.  
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% under år 

% under år 

Förberedelserna för återanvändnings- och 
materialåtervinningskvoterna för hushållsavfall och 
liknande avfall såsom anges i den beräkningsmetod som 
valts av medlemsstaten för varje år som omfattas av denna 
genomföranderapport: % under år 

% under år 

% under år 

Återvinningskvot för bygg- och rivningsavfall för varje år 
som omfattas av denna genomföranderapport: 

% under år 

6 Om målen inte uppnåtts ska orsakerna till detta anges samt 
vilka åtgärder medlemsstaten avser vidta för att de målen 
ska nås. 
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