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Nykyinen teksti Tarkistus 

8) Lisätään 8 a artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”8 a artikla  

Laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevien järjestelmien 

yleisvaatimukset 

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

perustetuissa laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevissa järjestelmissä:- 

määritellään selkeästi unionin 

markkinoille tavaroita saattavien 

tuotteiden tuottajien, heidän puolestaan 

laajennettua tuottajan vastuuta 

täytäntöönpanevien organisaatioiden, 

yksityisten tai julkisten jätealan 

toiminnanaharjoittajien, paikallisten 

viranomaisten ja tarvittaessa 

hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön 

valmistelevien toiminnanharjoittajien 

roolit ja vastuut; 

 

– määritellään mitattavissa olevat 

jätehierarkian mukaiset 

jätehuoltotavoitteet, joiden tavoitteena on 

saavuttaa vähintään järjestelmää 

koskevat määrälliset tavoitteet, joista on 

säädetty tässä direktiivissä, direktiivissä 

94/6/EY, direktiivissä 000/53/EY, 

direktiivissä 006/66/EY ja direktiivissä 

01/19/EU; 
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– otetaan käyttöön 

raportointijärjestelmä tietojen 

keräämiseksi tuotteista, jotka laajennetun 

tuottajan vastuun soveltamisalaan 

kuuluvat tuottajat saattavat unionin 

markkinoille. Raportointijärjestelmällä on 

varmistettava, että kun näistä tuotteista 

tulee jätettä, niiden keräämisestä ja 

käsittelystä kerätään tietoja, joissa 

yksilöidään tarvittaessa 

jätemateriaalivirrat; 

 

– varmistetaan tuotteiden tuottajien 

sekä pienten ja keskisuurten yritysten 

tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. 

 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niille 

jätteenhaltijoille, joille 8 artiklan 1 

kohdan mukaisesti perustetut laajennetun 

tuottajan vastuun järjestelmät on 

suunnattu, kerrotaan käytettävissä 

olevista jätteenkeräysjärjestelmistä ja 

roskaantumisen ehkäisemisestä. 

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 

toteutettava toimenpiteitä myös 

kannustimien luomiseksi käytössä oleviin 

erilliskeräysjärjestelmiin osallistuville 

jätteenhaltijoille, tarvittaessa 

taloudellisten kannustimien tai 

määräysten avulla. 

 

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että laajennettua 

tuottajan vastuuta tuotteiden tuottajan 

puolesta täytäntöönpanevat organisaatiot 

ovat huolehtineet seuraavista asioista: 

 

a) organisaatioiden maantieteellinen 

kattavuus sekä tuote- ja 

materiaalivalikoima on selkeästi 

määritelty; 

 

b) organisaatioilla on tarvittavat 

toiminnalliset ja taloudelliset keinot 

täyttää laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevat velvollisuutensa; 

 

c) organisaatioilla on käytössään  
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riittävät omavalvontamekanismit, joita 

tukevat säännölliset riippumattomat 

tarkastukset, joiden kohteena ovat:– 

organisaation taloushallinto, mukaan 

lukien 4 kohdan a ja b alakohdassa 

vahvistettujen vaatimusten 

noudattaminen; 

– edellä 1 kohdan kolmannen 

luetelmakohdan ja asetuksen (EU) N:o 

1013/2003 mukaisesti kerättyjen ja 

toimitettujen tietojen laatu; 

 

d) organisaatiot asettavat julkisesti 

saataville seuraavat tiedot: 

 

– omistajat ja jäsenyys  

– tuottajien maksamat 

rahoitusosuudet 

 

– jätehuoltotoimijoiden 

valintamenettely. 

 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että tuottajan 

laajennettuun tuottajan vastuuseen 

liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi 

maksamat rahoitusosuudet: 

 

a) kattavat sen unionin markkinoille 

saattamien tuotteiden koko jätehuollon, 

mukaan lukien seuraavat:– sellaisten 

erilliskeräys-, lajittelu- ja 

käsittelytoimintojen kustannukset, jotka 

ovat tarpeen 1 kohdan toisessa 

luetelmakohdassa tarkoitettujen 

jätehuoltotavoitteiden saavuttamiseksi, 

ottaen huomioon uudelleenkäytöstä tai 

tuotteista saatujen uusioraaka-aineiden 

myynnistä saatavat tulot; 

 

– jätteen haltijoille 2 kohdan 

mukaisesti annettavien tietojen 

toimittamiseen liittyvät kustannukset; 

 

b) perustuvat todellisiin yksittäisen 

tuotteiden tai toisiaan vastaavien 

tuotteiden ryhmien todellisiin käyttöiän 

loppuessa aiheutuviin kustannuksiin 

ottaen erityisesti huomioon tuotteiden 

uudelleenkäyttö- ja 
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kierrätysmahdollisuudet; 

c) perustuvat tarjottujen palvelujen 

optimoituihin kustannuksiin tapauksissa, 

joissa julkiset jätehuoltotoimijat ovat 

vastuussa toiminnallisten tehtävien 

suorittamisesta laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevan järjestelmän puolesta. 

 

5. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön riittävä tarkkailu- ja 

valvontakehys sen varmistamiseksi, että 

tuotteiden tuottajat täyttävät 

laajennettuun tuottajan vastuuseen 

liittyvät velvoitteensa, varoja käytetään 

asianmukaisesti ja että kaikki 

järjestelmän täytäntöönpanoon 

osallistuvat toimijat toimittavat luotettavia 

tietoja. 

 

Jos useat organisaatiot täyttävät 

laajennettuun tuottajan vastuuseen 

liittyviä velvoitteita tuottajien puolesta 

jäsenvaltion alueella, on jäsenvaltion 

perustettava riippumaton viranomainen, 

joka valvoo laajennettuun tuottajan 

vastuuseen liittyvien velvoitteiden 

täyttämistä. 

 

6. Jäsenvaltioiden on perustettava 

foorumi laajennetun tuottajan vastuun 

täytäntöönpanoon osallistuvien 

sidosryhmien, mukaan lukien yksityiset ja 

julkiset jätealan toiminnanharjoittajat, 

paikallisviranomaiset ja soveltuvin osin 

hyväksytyt uudelleenkäyttöön 

valmistelevat toiminnanharjoittajat, 

välisen säännöllisen vuoropuhelun 

varmistamiseksi. 

 

7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 

sellaiset laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevat järjestelmät, jotka on otettu 

käyttöön [kahdeksantoista kuukauden 

kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta], ovat tämän artiklan 

säännösten mukaisia 24 kuukauden 

kuluttua mainitusta päivämäärästä. 

 



 

AM\1119856FI.docx  PE598.523v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Or. en 

Perustelu 

Vaikka laajennettu tuottajavastuu on kieltämättä tärkeä tekijä ympäristönsuojelun kannalta, 

vähimmäistoimintaedellytysten sisällyttäminen säädökseen on liian ohjailevaa. Jätealan 

lainsäädännössä olisi keskityttävä luomaan kannustimia parempien laatujärjestelmien 

lisäämiseen, mutta niiden suunnittelussa olisi oltava enemmän joustovaraa. Kun on 

vahvistettu tavoitteet ja tuottaja maksaa -periaate, ei ole tarpeen soveltaa tällaista jäykkää 

lähestymistapaa asetettaessa vaatimuksia jäsenvaltioiden laajennettua tuottajavastuuta 

koskeville järjestelmille. 

 

 


