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8.3.2017 A8-0034/244 

Tarkistus  244 

Jean-François Jalkh 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

6) Jotta voidaan varmistaa, että 

kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin 

ja vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta 

mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen 

tehokkaampi seuranta, olisi direktiivissä 

2008/98/EY vahvistettavan 

yhdyskuntajätteen määritelmän oltava 

yhdenmukainen Euroopan 

tilastotoimiston (Eurostat) ja 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön (OECD) tilastotarkoituksissa 

käyttämän määritelmän kanssa, koska 

jäsenvaltiot ovat jo useiden vuosien ajan 

toimittaneet tilastotietoja tähän 

määritelmään perustuen. Tässä 

direktiivissä vahvistettavassa 

yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta 

kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija 

yksityinen vai julkinen taho. 

6) Tässä direktiivissä vahvistettavassa 

yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta 

kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija 

yksityinen vai julkinen taho. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.3.2017 A8-0034/245 

Tarkistus  245 

Jean-François Jalkh 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

12) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

toimenpiteitä elintarvikejätteen 

syntymisen ehkäisemiseksi Yhdistyneiden 

kansakuntien yleiskokouksessa 25 

päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn 

vuoteen 2030 ulottuvan kestävän 

kehityksen toimintasuunnitelman ja 

erityisesti sen tavoitteen mukaisesti, joka 

koskee elintarvikejätteen määrän 

puolittamista vuoteen 2030 mennessä. 

Näiden toimenpiteiden tavoitteena olisi 

oltava elintarvikejätteen syntymisen 

ehkäiseminen primäärituotannossa, 

jalostus- ja valmistusteollisuudessa, 

vähittäismyynnissä ja muussa 

elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, 

ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa 

sekä kotitalouksissa. Elintarvikejätteen 

syntymisen ehkäisemisen ympäristö- ja 

taloudelliset hyödyt huomioon ottaen 

jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 

erityisiä elintarvikejätteen syntymisen 

ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja 

mitattava elintarvikejätteen määrän 

vähentämisessä saavutettua edistymistä. 

Hyvien käytäntöjen vaihtamisen 

helpottamiseksi EU:ssa sekä 

jäsenvaltioiden välillä että elintarvikealan 

toimijoiden välillä olisi vahvistettava 

yhdenmukaisia menetelmiä tällaisia 

mittauksia varten. Elintarvikejätteen 

määristä olisi toimitettava tietoja joka 

Poistetaan. 
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toinen vuosi. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Tarkistus  246 

Jean-François Jalkh 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

19) Tämän direktiivin paremman, 

nopeamman ja yhdenmukaisemman 

täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä 

täytäntöönpanon heikkouksien 

ennakoimiseksi olisi otettava käyttöön 

varhaisvaroitusjärjestelmä, joka 

helpottaisi puutteiden löytämistä ja 

toimien toteuttamista ennen tavoitteiden 

saavuttamisen määräaikoja. 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Tarkistus  247 

Jean-François Jalkh 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 a kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti: a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti: 

”1 a. ’yhdyskuntajätteellä’ ”1 a. ’yhdyskuntajätteellä’ kotitalouksien 

jätteitä sekä jätettä, joka luonteeltaan ja 

koostumukseltaan on samankaltaista kuin 

kotitalousjäte; 

(a) kotitalouksien sekajätettä ja 

erilliskerättyä jätettä, mukaan lukien:– 

paperi ja kartonki, lasi, metallit, muovit, 

biojäte, puu, tekstiilit, sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromu sekä käytöstä 

poistetut paristot ja akut; 
– karkea jäte, mukaan lukien 

kodinkoneet, patjat ja huonekalut; 

– puutarhajäte, mukaan lukien lehdet ja 

nurmikonleikkuujäte; 

 

(b) muista lähteistä peräisin oleva 

sekajäte ja erilliskerätty jäte, joka on 

luonteeltaan, koostumukseltaan ja 

määrältään verrattavissa 

kotitalousjätteeseen; 

 

(c) torialueiden puhdistusjäte ja 

katujen puhdistuspalvelusta syntyvä jäte, 

mukaan lukien kadunlakaisujäte, 

roskasäiliöiden sisältö sekä puistojen ja 

puutarhojen ylläpidosta kertyvä jäte. 

 

Yhdyskuntajätettä ei ole viemäriverkosta 

ja jäteveden käsittelystä peräisin oleva 

jäte, mukaan lukien puhdistamoliete sekä 
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rakennus- ja purkujäte;”; 

Or. en 

(Katso direktiivin 1999/31/EY 2 artiklan b alakohta.) 

Perustelu 

Säilytetään ”yhdyskuntajätteen” nykyinen määritelmä. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Tarkistus  248 

Jean-François Jalkh 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

”11b artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

12) Lisätään 11 b artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”11b artikla  

Varhaisvaroituskertomus  

1. Komissio laatii yhteistyössä Euroopan 

ympäristökeskuksen kanssa kertomuksia 

11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa 

ja 3 kohdassa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisessa tapahtuneesta 

edistymisestä viimeistään kolme vuotta 

ennen kutakin näissä säännöksissä 

vahvistettua määräaikaa. 

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

kertomuksiin sisältyy: 

 

a) tavoitteiden saavuttamista koskeva 

arvio kunkin jäsenvaltion osalta; 

 

b) luettelo niistä jäsenvaltioista, joiden 

osalta on vaarana, että nämä tavoitteet 

eivät täyty annetuissa määräajoissa, sekä 

asianmukaiset suositukset kyseiselle 

jäsenvaltiolle.”; 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Tarkistus  249 

Jean-François Jalkh 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

38 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 

koskevat hyödyntämisen ja 

loppukäsittelyn määritelmien tulkintaa. 

Poistetaan. 

Siirretään komissiolle valta antaa 38 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

liitteessä II olevassa R1 kohdassa 

tarkoitettuja polttolaitoksia koskevan 

kaavan soveltamisen tarkentamiseksi. 

Paikalliset ilmasto-olosuhteet, esimerkiksi 

huomattava kylmyys ja lämmityksen tarve, 

voidaan ottaa huomioon, jos ne 

vaikuttavat energiamääriin, joita voidaan 

teknisesti käyttää tai tuottaa sähkön, 

lämmön, jäähdyttämisen tai höyryn 

muodossa. Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 349 artiklan 

kolmannessa alakohdassa tunnustettujen 

syrjäisimpien alueiden ja vuoden 1985 

liittymisasiakirjan 25 artiklassa 

mainittujen alueiden paikalliset 

olosuhteet voidaan myös ottaa huomioon. 

 

 (Tarkistuksella pyritään myös voimassa 

olevan säädöksen 38 artiklan 1 kohdan 

poistamiseen.) 

Or. en 


