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TARKISTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Unionin jätehuoltoa olisi 

parannettava ympäristön suojelemiseksi ja 

säilyttämiseksi sekä sen laadun 

parantamiseksi, ihmisten terveyden 

suojelemiseksi sekä luonnonvarojen 

harkitun ja järkevän käytön 

varmistamiseksi sekä kiertotalouden 

edistämiseksi. 

1) Unionin jätehuoltoa, jätteiden 

muuntamista ja jätteiden käyttöä olisi 

parannettava ympäristön suojelemiseksi ja 

säilyttämiseksi sekä sen laadun 

parantamiseksi, ihmisten terveyden 

suojelemiseksi sekä luonnonvarojen 

harkitun ja järkevän käytön 

varmistamiseksi sekä aidon, kielteisiä 

ympäristövaikutuksia hillitsevän ja 

luonnonvaroja säästävän kiertotalouden 

edistämiseksi samoin kuin raaka-aineiden 

hallinnoinnin parantamiseksi samalla 

kun vähennetään talouden riippuvuutta 

tuonnista, parannetaan 

energiatehokkuutta, vähennetään unionin 

energiariippuvuutta, tarjotaan uusia 

taloudellisia mahdollisuuksia ja uusia 

markkinoita ja edistetään laadukkaiden 

työpaikkojen luomista. Aidon 

kiertotalouden aikaansaamiseksi on 

toteutettava lisätoimenpiteitä, joissa 

keskitytään tuotteiden koko elinkaareen, 

johon kuuluvat kestävä raaka-aineiden 

hankinta, ympäristöystävällinen 

tuotesuunnittelu, ekotehokas tuotanto 

sekä kestävä kulutus siten, että voidaan 

vaalia resursseja ja tehdä kierrosta 

suljettu. Resurssien käytön parantaminen 

tuottaisi myös tuntuvia nettosäästöjä 

unionin yrityksille, viranomaisille ja 

kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin 

vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2008/98/EY jätteen 

uudelleenkäytön valmistelulle ja 

kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi 

muutettava, jotta voidaan paremmin 

ilmentää unionin halua siirtyä 

kiertotalouteen. 

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2008/98/EY14 jätteen 

uudelleenkäytön valmistelulle ja 

kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi 

muutettava, jotta voidaan paremmin 

ilmentää unionin halua siirtyä 

tehokkaaseen kiertotalouteen, 

toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että jätettä voidaan pitää 

hyödyllisenä resurssina tässä siirtymässä. 

__________________ __________________ 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Euroopan parlamentti hyväksyi 

9 päivänä heinäkuuta 2015 

resurssitehokkuutta ja kiertotalouteen 

siirtymistä koskevan päätöslauselman1 a, 

jossa se korosti erityisesti tarvetta asettaa 

jätteiden vähentämistä koskevia sitovia 

tavoitteita, kehittää jätteiden syntymistä 

ehkäiseviä toimia ja esittää selvät ja 

yksiselitteiset määritelmät. 

 _______________ 

 1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0266. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä 

saaneet tarvittavaa 

jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. 

Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän 

aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita 

toimenpiteiden ja investointien 

ohjaamiseksi erityisesti sen estämiseksi, 

että jäännösjätteen käsittelyyn syntyy 

rakenteellista ylikapasiteettia ja että 

kierrätysmateriaalit jäävät alimmaksi 

jätehierarkiassa. 

3) Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä 

saaneet tarvittavaa 

jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. 

Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän 

aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita ja 

antaa taloudellista, verotuksellista ja 

poliittista tukea toimenpiteiden ja 

investointien ohjaamiseksi erityisesti sen 

estämiseksi, että jäännösjätteen käsittelyyn, 

kuten kaatopaikalle sijoittamiseen ja 

jätteenpolttoon, syntyy rakenteellista 

ylikapasiteettia ja että kierrätysmateriaalit 

jäävät alimmalle tasolle jätehierarkiassa. 

Tässä yhteydessä on myös erittäin tärkeää 

käyttää Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoja siihen, että 

rahoitetaan jätteiden syntymisen 

ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja 

kierrätykseen tarvittavan 

jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämistä, 

jotta asiaa koskevat tavoitteet voidaan 

saavuttaa. On myös olennaista, että 

jäsenvaltiot tarkistavat nykyisiä jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevia 

ohjelmiaan tämän direktiivin mukaisesti 

ja mukauttavat investointejaan 

vastaavasti. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) Direktiiviin 2008/98/EY on 

sisällytettävä yhdyskuntajätteen, rakennus- 

ja purkujätteen, lopullisen 

kierrätysprosessin sekä maantäyttötoimien 

määritelmät, jotta näiden käsitteiden 

soveltamisalaa voidaan selventää. 

5) Direktiiviin 2008/98/EY on 

sisällytettävä yhdyskuntajätteen, rakennus- 

ja purkujätteen, kaupallisen ja 

teollisuusjätteen, lopullisen 

kierrätysprosessin, roskaamisen, merten 

roskaantumisen sekä maantäyttötoimien 
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määritelmät, jotta näiden käsitteiden 

soveltamisalaa voidaan selventää. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a) Direktiivin 2008/98/EY ja tähän 

liittyvien unionin säädösten, kuten 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/28/EY1 a ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1907/20061 b välinen 

johdonmukaisuus olisi varmistettava, 

erityisesti tulkitsemalla ja soveltamalla 

”jätteen”, ”jätehierarkian” ja 

”sivutuotteen” käsitteitä 

johdonmukaisesti ja kyseisiä säädöksiä 

noudattaen. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian käytön 

edistämisestä sekä direktiivien 

2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta 

ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL 

L 140, 5.6.2009, s. 16). 

 1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 

18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja rajoituksista 

(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 

perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 

muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 

(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 

76/769/ETY ja komission direktiivien 

91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 

2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 

30.12.2006, s. 1). 
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Tarkistus  7 

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. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) Jäsenvaltioiden olisi luotava 

riittävät kannustimet jätehierarkian 

noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla 

kannustimilla, joilla pyritään edistämään 

tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen 

syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä 

koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä 

taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- 

ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat 

jätekustannuksesi” -järjestelmät, 

laajennettua tuottajan vastuuta koskevat 

järjestelmät ja paikallisviranomaisille 

suunnatut kannustimet. 

7) Jäsenvaltioiden olisi luotava 

riittävät kannustimet jätehierarkian 

noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla, 

verotuksellisilla ja sääntelyyn liittyvillä 
kannustimilla, joilla pyritään edistämään 

tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen 

syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä 

koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä 

taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- 

ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat 

jätekustannuksesi” -järjestelmät, 

laajennettua tuottajan vastuuta koskevat 

järjestelmät ja paikallisviranomaisille 

suunnatut kannustimet. Jäsenvaltioiden 
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olisi tässä direktiivissä asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista edistääkseen 

voitava soveltaa liitteessä VI a 

tarkoitettuja taloudellisia välineitä tai 

muita toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla 

saadaan korkealaatuista lajiteltua 

materiaalia. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a) Siirtymisessä kiertotalouteen olisi 

hyödynnettävä laaja-alaisesti digitaalisia 

innovaatioita. Tätä varten olisi kehitettävä 

sähköisiä välineitä, kuten 

verkkopohjainen foorumi uutena 

resurssina myytävän jätteen kauppaan, 

jotta helpotetaan kauppaan liittyviä toimia 

ja vähennetään toimijoiden hallinnollista 

rasitusta ja lisätään näin teollista 

symbioosia. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

9) Laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa 

tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden 

tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat 

merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen 

on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevat vähimmäisedellytykset. 

Näillä vaatimuksilla olisi alennettava 

kustannuksia ja parannettava toimivuutta 

sekä varmistettava yhdenvertaiset 

toimintaolosuhteet, myös pienille ja 

keskisuurille yrityksille, sekä vältettävä 

esteiden muodostumista sisämarkkinoiden 

9) Laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa 

tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden 

tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat 

merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen 

on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevien järjestelmien 

vähimmäisedellytykset. Näillä 

vaatimuksilla olisi alennettava 

kustannuksia ja parannettava toimivuutta, 

edistettävä korjattavuutta ja 

erilliskeräyksen ja lajittelun toteutuksen 

ja valvonnan parantamista, varmistettava 
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asianmukaiselle toiminnalle. Niillä olisi 

myös edistettävä käyttöiän loppumisen 

kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja 

kannustettava tuottajia ottamaan 

suunnittelussa paremmin huomioon 

tuotteiden kierrätettävyys ja 

uudelleenkäytettävyys. Näitä vaatimuksia 

olisi sovellettava sekä uusiin että olemassa 

oleviin laajennettua tuottajan vastuuta 

koskeviin järjestelmiin. Olemassa oleville 

laajennettua tuottajan vastuuta koskeville 

järjestelmille on kuitenkin tarpeen myöntää 

siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa 

rakenteensa ja menetelmänsä uusiin 

vaatimuksiin. 

kierrätyksen laadun parantaminen, 

autettava varmistamaan uusioraaka-

aineiden kustannustehokas saanti sekä 

varmistettava yhdenvertaiset 

toimintaolosuhteet, myös pienille ja 

keskisuurille yrityksille, sekä vältettävä 

esteiden muodostumista sisämarkkinoiden 

asianmukaiselle toiminnalle. Niillä olisi 

myös edistettävä käyttöiän loppumisen 

kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja 

kannustettava tuottajia ottamaan 

suunnittelussa paremmin huomioon 

tuotteiden korjattavuus, kierrätettävyys ja 

uudelleenkäytettävyys sekä luopumaan 

vähitellen vaarallisista aineista. Näitä 

vaatimuksia olisi sovellettava sekä uusiin 

että olemassa oleviin laajennettua tuottajan 

vastuuta koskeviin järjestelmiin. Olemassa 

oleville laajennettua tuottajan vastuuta 

koskeville järjestelmille sekä 

jäsenvaltioille, joissa laajennettua 

tuottajan vastuuta koskevaa järjestelmää 

ei ole, on kuitenkin tarpeen myöntää 

siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa 

rakenteensa ja menetelmänsä uusiin 

vaatimuksiin. Siirtymäkauden aikana 

jäsenvaltioiden, joilla ei ole laajennettua 

tuottajan vastuuta koskevaa järjestelmää, 

olisi varmistettava, että niiden 

jätehuoltojärjestelmien avulla saadaan 

tuloksia, jotka ovat 

täytäntöönpanokelpoisia ja avoimia ja 

joihin liittyy vastuuvelvollisuus tavalla, 

joka vastaa täysin laajennettuun tuottajan 

vastuuseen liittyvien järjestelmien 

vähimmäisvaatimuksia. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

10) Jätteen syntymisen ehkäiseminen 

on tehokkain tapa parantaa 

resurssitehokkuutta ja vähentää jätteiden 

ympäristövaikutuksia. Näin ollen on 

10) Jätteen syntymisen ehkäiseminen 

on tehokkain tapa parantaa 

resurssitehokkuutta, vähentää jätteiden 

ympäristövaikutuksia ja edistää kestäviä, 
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tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat 

asianmukaisia toimenpiteitä jätteen 

syntymisen ehkäisemiseksi ja 

seuraamiseksi ja arvioivat tällaisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanon 

edistymistä. Jotta voidaan varmistaa, että 

jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien 

toimenpiteiden edistymistä mitataan 

yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava 

yhteisiä indikaattoreita. 

kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä 

korkealaatuisia materiaaleja sekä 

vähentää riippuvuutta yhä 

harvinaisemmiksi käyvien raaka-aineiden 

tuonnista. Näin ollen on tärkeää, että 

jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaisia 

toimenpiteitä jätteen syntymisen 

ehkäisemiseksi, myös toimenpiteitä, joilla 

vähennetään vaarallisten aineiden 

esiintymistä, edistetään korkealaatuisten 

materiaalien kierrätystä, torjutaan 

suunniteltua vanhenemista, lisätään 

kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia 

parantamalla tuotteita koskevaa tietoa, 

kannustetaan jätteiden syntymisen 

ehkäisemistä koskevaan jatkuvaan 

viestintään ja säännöllisiin 

tiedotuskampanjoihin, sekä seuraavat ja 

arvioivat tällaisten toimenpiteiden 

täytäntöönpanon edistymistä ja jätteiden 

syntymisen vähentämistä koskevien 

ehkäisemistavoitteiden saavuttamista ja 

pyrkivät irrottamaan jätteen syntymisen 

talouskasvusta. Jotta voidaan varmistaa, 

että jätteen syntymisen ehkäisemistä 

koskevien toimenpiteiden edistymistä 

mitataan yhdenmukaisesti, olisi 

vahvistettava yhteisiä indikaattoreita ja 

laskentamenetelmiä. 

 

Tarkistus  12 

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 

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 vähentämistä 

ainakin 50 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä. Näiden toimenpiteiden 
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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 

toinen vuosi. 

tavoitteena olisi oltava elintarvikejätteen 

syntymisen ehkäiseminen 

vähittäismyynnin ja kulutuksen tasoilla ja 

vähentää elintarvikehävikkiä tuotanto- ja 

toimitusketjuissa, mukaan lukien 

tarkoituksella korjaamatta jääneet 

maataloustuotteet ja sadonkorjuun 

jälkeinen hävikki, ja muussa 

elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, 

julkisissa ja yksityisissä laitoksissa, joissa 

aterioita myydään tai tarjotaan, 

ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä 

kotitalouksissa. Elintarvikejätteen 

syntymisen ehkäisemisen ympäristö- ja 

taloudelliset hyödyt huomioon ottaen 

jäsenvaltioiden olisi otettava jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevissa 

kansallisissa ohjelmissaan käyttöön 

erityisiä elintarvikejätteen syntymisen 

ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä, jotta 

elintarvikejätteen määrää voidaan 

vähentää ainakin 30 prosentilla vuoteen 

2025 ja 50 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä, ja mitattava elintarvikejätteen 

määrän vähentämisessä saavutettua 

edistymistä. Hyvien käytäntöjen 

vaihtamisen helpottamiseksi unionissa 

sekä jäsenvaltioiden välillä että 

elintarvikealan toimijoiden välillä olisi 

vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä 

tällaisia mittauksia varten. 

Elintarvikejätteen määristä olisi 

toimitettava tietoja joka toinen vuosi. 

Jäsenvaltioiden olisi elintarvikejätteen 

syntymisen ehkäisemiseksi otettava 

käyttöön järjestelmä, jonka avulla 

elintarvikealalla voidaan jakaa edelleen ja 

lahjoittaa myymättä jääneitä tuotteita, 

varmistaen kuitenkin, että tällaisesta 

jakelusta ei aiheudu haittaa ihmisten 

terveydelle eikä 

elintarviketurvallisuudelle. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 13 a) Komission olisi tarkasteltava 

mahdollisuutta asettaa tavanomaista 

kaupallista jätettä ja teollisuusjätettä 

koskevia kierrätystavoitteita ja 

kierrätysvelvoitteita, jotka vastaavat 

yhdyskuntajätteeseen sovellettavia 

kierrätystavoitteita ja -velvoitteita. Jotta 

näille tavoitteille saataisiin tarkka 

perustaso, komission olisi kerättävä 

tällaisia jätteitä koskevia tietoja 

jäsenvaltioiden yhteisen raportoinnin 

avulla. Komission olisi kahden vuoden 

kuluttua kyseisten tietojen keräämisestä 

harkittava vaikutustenarvioinnin 

perusteella mahdollisuutta asettaa erillisiä 

kierrätystavoitteita tavanomaiselle 

kaupalliselle ja teollisuusjätteelle vuoteen 

2025 mennessä ainakin paperin, lasin, 

metallin, muovin ja biojätteen osalta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 b) Ympäristötavoitteita arvioitaessa, 

seurattaessa ja asetettaessa unionin tason 

sitovana oikeudellisena välineenä 

sovelletaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä 2008/56/EU1 a, jotta 

merien roskaantumisen suhteen 

saavutetaan hyvä ympäristön tila. Merien 

roskaantumisen tärkeimpiä syitä ovat 

kuitenkin maalla tapahtuvat toiminnat, 

jotka aiheutuvat kiinteän jätteen 

käsittelyn kehnoista käytänteistä, 

puutteellisesta infrastruktuurista ja 

yleisestä tiedon puutteesta. 

Jäsenvaltioiden olisi siksi hyväksyttävä 

toimenpiteitä vähentääkseen merelliseen 

ympäristöön todennäköisesti päätyviä 

maalla syntyviä roskia Yhdistyneiden 

kansakuntien yleiskokouksessa 
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25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn 

vuoteen 2030 ulottuvan kestävän 

kehityksen toimintasuunnitelman 

mukaisesti ja erityisesti pyrittävä 

saavuttamaan unionin tavoite merten 

roskaantumisen vähentämistä 

50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 

Merten roskaantumisen ehkäisemisen 

ympäristö- ja taloudelliset hyödyt 

huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi 

otettava jätteen syntymisen ehkäisemistä 

koskevissa ohjelmissaan käyttöön erityisiä 

merten roskaantumisen ehkäisemistä 

koskevia toimenpiteitä, jotta voidaan 

saavuttaa vähintään unionin tavoite 

roskaantumisen vähentämisestä 50 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja 

mitattava merten roskaantumisen 

vähentämisessä saavutettua edistymistä. 

Hyvien käytäntöjen vaihtamisen 

helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä 

koko unionissa olisi vahvistettava 

yhdenmukaisia menetelmiä tällaista 

mittaamista varten. Merten 

roskaantumisen tasosta olisi raportoitava 

joka toinen vuosi. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 c) Kiertotaloutta koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi komission 

olisi edistettävä aktiivisesti koordinointia 

ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 

jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen, 

alue- ja paikallisviranomaisten, 
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työmarkkinaosapuolten sekä talouden eri 

alojen, myös jätealan ja rahoitusalan, 

välillä. Koordinointi ja vaihto voitaisiin 

toteuttaa perustamalla kiertotaloutta 

koskevia viestintäfoorumeita, joiden 

avulla voitaisiin tiedottaa uusista 

teollisista ratkaisuista ja mahdollistaa 

paremman yleiskuvan saaminen 

käytettävissä olevista valmiuksista ja jotka 

edistäisivät myös yhteyksien luomista 

jätealan ja rahoitusalan välille ja tukisivat 

teollista symbioosia. Komission olisi myös 

edistettävä aktiivisesti jakamistalouden 

foorumeita kiertotalouden 

liiketoimintamallina. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 a) Jäteöljyjen erilliskeräyksellä ja 

kierrättämisellä saataisiin merkittävää 

taloudellista ja ympäristöön liittyvää etua, 

sillä niiden avulla voitaisiin turvata 

raaka-aineiden saanti, edetä kohti 

kiertotaloutta ja vähentää riippuvuutta 

öljynsaannista. Jotkin jäsenvaltiot 

keräävät ja kierrättävät jo nyt suuren 

osan jäteöljyistään. Kuitenkin vuonna 

2015 vain noin 13 prosenttia kaikista 

perusöljyistä oli saatu 

uudelleenjalostetuista jäteöljyistä. 

Komission olisi siksi esitettävä ... [lisätään 

päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 

direktiivin voimaantulosta] mennessä 

vaikutustenarviointi koko unionissa 

sovellettavan, jäteöljyjen keräämistä ja 

kierrättämistä koskevan tavoitteen 

käyttöön ottamisesta.  

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 15 b) Jäsenvaltioiden olisi 

mahdollisuuksien mukaan kannustettava 

esimerkiksi pysyvien materiaalien 

käyttöön, joilla on kiertotaloudessa 

korkeampi arvo, koska ne voidaan 

luokitella materiaaleiksi, joita voidaan 

kierrättää laadun kärsimättä riippumatta 

siitä, kuinka monta kertaa materiaali 

kierrätetään. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

16) Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien 

välillä on suuria eroja, erityisesti 

yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. 

Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi 

niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin 

tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 

alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, 

annettava lisäaikaa, jotta ne voivat 

noudattaa vuodelle 2025 ja 2030 asetettuja 

tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön 

ja kierrätyksestä. Kun otetaan huomioon 

jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana 

tapahtunut keskimääräinen vuosittainen 

edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden 

nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä 

kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat 

huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat 

keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa 

tasainen edistyminen tavoitteiden 

saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa 

havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi 

niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan 

lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja 

laadittava täytäntöönpanosuunnitelma. 

16) Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien 

välillä on suuria eroja, erityisesti 

yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. 

Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi 

niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin 

tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 

alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, 

annettava lisäaikaa, jotta ne voivat 

noudattaa vuodelle 2025 ja 2030 asetettuja 

tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön 

ja kierrätyksestä. Kun otetaan huomioon 

jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana 

tapahtunut keskimääräinen vuosittainen 

edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden 

nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä 

kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat 

huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat 

keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa 

tasainen edistyminen tavoitteiden 

saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa 

havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi 

niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan 

lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja 

laadittava täytäntöönpanosuunnitelma 

komission tuella. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

18) Laskettaessa sitä, onko 

uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä 

koskevat tavoitteet saavutettu, olisi 

jäsenvaltioiden voitava ottaa huomioon 

tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt 

uudelleenkäyttöä valmistelevat 

toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät 

valmistelevat uudelleenkäyttöä varten, 

samoin kuin jätteenpolton yhteydessä 

tapahtuva metallien kierrätys. Näiden 

laskelmien yhdenmukaisten edellytysten 

varmistamiseksi komissio hyväksyy 

yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 

hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä 

valmistelevien toiminnanharjoittajien ja 

panttijärjestelmien nimeämistä sekä 

laatukriteerit, jotka koskevat tietojen 

keräämistä, todentamista ja toimittamista. 

18) Laskettaessa sitä, onko 

uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä 

koskevat tavoitteet saavutettu, olisi 

jäsenvaltioiden voitava ottaa huomioon 

tuotteet ja osat ja soveltuvissa tapauksissa 

pakkaukset, jotka hyväksytyt 

uudelleenkäyttöä valmistelevat 

toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät 

valmistelevat uudelleenkäyttöä varten, 

samoin kuin energian talteenoton ja 

jätteenpolton yhteydessä tapahtuva 

metallien kierrätys. Näiden laskelmien 

yhdenmukaisten edellytysten 

varmistamiseksi komissio hyväksyy 

yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 

hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä 

valmistelevien toiminnanharjoittajien ja 

panttijärjestelmien nimeämistä sekä 

laatukriteerit, jotka koskevat tietojen 

keräämistä, todentamista ja toimittamista. 

 

Tarkistus  20 

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. 

19) Tämän direktiivin paremman, 

nopeamman ja yhdenmukaisemman 

täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä 

täytäntöönpanon heikkouksien 

ennakoimiseksi olisi komission tuella 

otettava käyttöön 

varhaisvaroitusjärjestelmä, joka helpottaisi 

puutteiden löytämistä ja toimien 

toteuttamista ennen tavoitteiden 

saavuttamisen määräaikoja. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

20) Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen 

nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, 

että noudatetaan velvoitteita 

erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta 

paperia, metallia, muovia ja lasia varten. 

Myös biojäte olisi kerättävä erikseen, jotta 

voitaisiin lisätä valmistelua 

uudelleenkäyttöön ja kierrätystä sekä 

vähentää kuivien kierrätettävien 

materiaalien pilaantumista. 

20) Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen 

nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, 

että noudatetaan velvoitteita 

erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta 

paperia, metallia, muovia, lasia, puuta ja 

tekstiilejä varten. Myös biojäte olisi 

kerättävä erikseen, jotta voitaisiin lisätä 

valmistelua uudelleenkäyttöön ja 

kierrätystä sekä vähentää kuivien 

kierrätettävien materiaalien pilaantumista 

ja niiden polttoa ja sijoittamista 

kaatopaikalle. Jätteen tehokkaampi käyttö 

voisi lisäksi luoda merkittävän 

kannustimen biotalouden toimitusketjua 

varten. Biojätteen keräämisestä erillään 

yhdyskunta- ja maatalousjätteestä olisi 

siksi tehtävä pakollista. Biotalous on 

ratkaisevassa asemassa raaka-aineiden 

saatavuuden takaamisessa koko 

unionissa. Komission olisi harkittava 

biojätettä koskevien kierrätystavoitteiden 

asettamista, jotta biojätteen 

kierrätyslaitoksia varten saadaan 

houkuteltua infrastruktuuri-investointeja 

ja jotta voidaan edistää orgaanisen 

aineksen uudelleenkäsittelyä. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

21) Vaarallisen jätteen asianmukainen 

käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja 

sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin 

ollen on tarpeen vahvistaa tietojen 

kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja 

perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä 

vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen 

21) Vaarallisen jätteen asianmukainen 

käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja 

sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin 

ollen on tarpeen vahvistaa tietojen 

kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja 

perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä 

vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen 
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tiedonkeruu olisi tarvittaessa ulotettava 

muihin jätevirtoihin yritysten ja 

viranomaisten tietojen kirjaamisen 

yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen 

seurannan parantamiseksi unionissa. 

tiedonkeruu olisi ulotettava muihin 

jätevirtoihin niin laajalti kuin mahdollista 

yritysten ja viranomaisten tietojen 

kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja 

jätevirtojen seurannan parantamiseksi 

unionissa. Tiedot olisi kerättävä avointa 

dataa koskevia tavoitteita tukevien 

standardien ja eritelmien mukaisesti ja ne 

olisi annettava saataville avoimena 

datana. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 21 a) Jäsenvaltioiden olisi otettava 

käyttöön erillisiä keräysjärjestelmiä 

kotitalouksista peräisin olevaa vaarallista 

jätettä varten, jotta voidaan välttää se, että 

yhdyskuntajätteeseen päätyy vaarallisia 

jätteitä, jotka saattavat heikentää 

kierrätyksen laatua ja haitata siten 

uusioraaka-aineiden talteenottoa. 

Kiertotalouteen siirtymisen tukemiseen 

myönnettyjä unionin varoja voitaisiin 

käyttää vaarallisten aineiden korvaamista 

ja vaarallisen jätteen käsittelyä koskeviin 

tutkimusohjelmiin. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

22) Tässä direktiivissä vahvistetaan 

unionin jätehuollon pitkän aikavälin 

tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille 

ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän 

direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi 

tarvittavia investointeja varten. Kun 

jäsenvaltiot kehittävät kansallisia 

jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat 

22) Tässä direktiivissä vahvistetaan 

unionin jätehuollon pitkän aikavälin 

tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille 

ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän 

direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi 

tarvittavia investointeja varten. Kun 

jäsenvaltiot kehittävät kansallisia 

jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat 
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investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin, 

olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti 

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja 

jätehierarkian mukaisesti edistämällä 

jätteen syntymisen ehkäisemistä, 

uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. 

investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin, 

olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti 

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja 

jätehierarkian mukaisesti edistämällä ensin 

jätteen syntymisen ehkäisemistä ja 

uudelleenkäyttöä ja sen jälkeen kierrätystä 

ja jotta ei tueta jätteen sijoittamista 

kaatopaikalle eikä jätteenpolttoa. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

23) Tietyt raaka-aineet ovat erittäin 

tärkeitä unionin taloudelle ja niiden 

tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden 

raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi 

ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä 

raaka-aineiden eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 

mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

toimia, jotta saavutetaan paras mahdollinen 

jätehuollon taso jätteille, jotka sisältävät 

näitä raaka-aineita merkittäviä määriä, 

ottaen huomioon toteutettavuus talouden ja 

teknologian kannalta sekä 

ympäristöhyödyt. Komissio on laatinut 

luettelon EU:n kriittisistä raaka-aineista18. 

Komissio tarkistaa tämän luettelon 

säännöllisesti. 

23) Tietyt raaka-aineet ovat erittäin 

tärkeitä unionin taloudelle ja niiden 

tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden 

raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi 

ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä 

raaka-aineiden eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 

mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

toimia, jotta saavutetaan paras mahdollinen 

jätehuollon taso jätteille, jotka sisältävät 

näitä raaka-aineita merkittäviä määriä, 

estäen käsittelemättömän jätteen 

sijoittamisen kaatopaikalle ja 

jätteenpolton ja ottaen huomioon 

toteutettavuus talouden ja teknologian 

kannalta sekä ympäristö- ja terveyshyödyt. 

Komissio on laatinut luettelon EU:n 

kriittisistä raaka-aineista18. Komissio 

tarkistaa tämän luettelon säännöllisesti. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297 final. 18 COM(2014)0297 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

25) Roskaamisella on suoria haitallisia 25) Roskaamisella on suoria haitallisia 
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vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten 

hyvinvointiin. Lisäksi korkeat 

puhdistuskustannukset ovat tarpeeton 

taloudellinen taakka yhteiskunnalle. 

Jätehuoltosuunnitelmiin sisällytettävillä 

erityistoimenpiteillä ja toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamalla asianmukaisen 

täytäntöönpanon valvonnalla olisi 

edistettävä tämän ongelman poistamista. 

vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten 

hyvinvointiin. Lisäksi korkeat 

puhdistuskustannukset ovat tarpeeton 

taloudellinen taakka yhteiskunnalle. 

Roskaaminen on nähtävä sellaisten 

yksilöiden aiheuttamana 

yhteiskunnallisena ongelmana, jotka 

käsittelevät jätettä epäasianmukaisesti tai 

laittomasti. Jätehuoltosuunnitelmiin 

sisällytettävillä erityistoimenpiteillä ja 

toimivaltaisten viranomaisten suorittamalla 

asianmukaisen täytäntöönpanon 

valvonnalla olisi edistettävä tämän 

ongelman poistamista. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

28) Jäsenvaltioiden toimittamat 

tilastotiedot ovat oleellinen osa komission 

suorittamaa jätelainsäädännön 

noudattamisen arviointia kaikissa 

jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, 

luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi 

parannettava ottamalla käyttöön yksi 

vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla 

tarpeettomat raportointivaatimukset, 

vertaamalla kansallisia 

raportointimenetelmiä sekä ottamalla 

käyttöön tiedon laadun tarkastuksia 

koskeva raportointi. Tästä syystä 

jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä 

vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista 

koskevia kertomuksia toimittaessaan 
käytettävä uusinta komission ja 

kansallisten tilastotoimistojen kehittämää 

menetelmää. 

28) Jäsenvaltioiden toimittamat 

tilastotiedot ovat oleellinen osa komission 

suorittamaa jätelainsäädännön 

noudattamisen arviointia kaikissa 

jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, 

luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi 

parannettava laatimalla yhdenmukaistettu 

menetelmä tiedon keräämistä ja käsittelyä 

varten ja ottamalla käyttöön yksi 

vastaanottopiste, jonka olisi oltava 

Eurostat, kaikelle jätetiedolle, poistamalla 

tarpeettomat raportointivaatimukset, 

vertailemalla kansallisia 

raportointimenetelmiä sekä ottamalla 

käyttöön tietojen laaduntarkastusta 

koskeva kertomus, joka olisi laadittava 

yhdenmukaistetussa muodossa. 

Jätehuollon vertailukelpoisten 

tilastotietojen raportoinnin luotettavuus 

on erittäin tärkeää tehokkaan 

täytäntöönpanon kannalta ja 

jäsenvaltioiden tietojen vertailtavuuden 

varmistamiseksi. Tästä syystä 

jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin 

mukaisia täytäntöönpanokertomuksia 

laatiessaan käytettävä uusinta komission ja 
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kansallisten tilastotoimistojen kehittämää 

menetelmää. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 28 a) Tutkimus ja innovointi ovat 

olennaisia tuettaessa unionin siirtymistä 

kiertotalouteen, jossa jätettä pidetään 

resurssina. Horisontti 2020 

-puiteohjelman puitteissa on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi edistettävä 

tutkimus- ja innovointihankkeita, joissa 

voidaan osoittaa kiertotalouden 

taloudellinen ja ekologinen kestävyys ja 

testata sitä kenttäoloissa. Jos samalla 

omaksutaan järjestelmällinen 

lähestymistapa, nämä hankkeet voivat 

helpottaa innovointia edistävän ja helposti 

täytäntöön pantavan lainsäädännön 

laatimista lähinnä tunnistamalla 

sääntelyyn liittyvät epävarmuustekijät, 

esteet ja puutteet, jotka saattavat 

vaikeuttaa resurssitehokkuuteen 

perustuvien liiketoimintamallien 

kehittämistä. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 28 b) Komission olisi julkaistava kolmen 

vuoden välein jäsenvaltioiden 

toimittamiin tietoihin perustuva kertomus 

raportoidakseen Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle kierrätystavoitteiden 

saavuttamisen edistymisestä sekä tässä 

direktiivissä asetettujen uusien 

velvoitteiden täytäntöönpanosta. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 33 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 

korkean tason työterveys ja 

työturvallisuus tuotannon, kierrätyksen, 

korjaamisen ja uudelleenkäyttöä varten 

valmistelun alalla ja jätealalla ottaen 

huomioon näiden alojen työntekijöihin 

kohdistuvat erityiset riskit. 

Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 

että alaa koskeva voimassa oleva unionin 

lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti 

täytäntöön ja että täytäntöönpanoa 

valvotaan asianmukaisesti. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 33 b) On olennaisen tärkeää varmistaa, 

että voimassa oleva jätelainsäädäntö 

pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja 

että täytäntöönpanoa valvotaan 

asianmukaisesti. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 33 c) Tämä direktiivi on hyväksytty 

ottaen huomioon 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa paremmasta 

lainsäädännöstä annetut sitoumukset, ja 
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se olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi 

sovellettava kyseisen sopimuksen 

sisältämien ohjeiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – -1 alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 2 kohdan 

b alakohta seuraavasti: 

”b)  eläimistä saatavat sivutuotteet, 

mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 

1774/2002 soveltamisalaan kuuluvat 

käsitellyt tuotteet, lukuun ottamatta niitä, 

jotka on tarkoitettu poltettaviksi, 

kaatopaikalle sijoitettaviksi tai 

käytettäviksi biokaasu- tai 

kompostointilaitoksissa; 

”b)  eläimistä saatavat sivutuotteet, 

mukaan lukien asetuksen (EY) 

N:o 1774/2002 soveltamisalaan kuuluvat 

käsitellyt tuotteet, lukuun ottamatta niitä, 

jotka on tarkoitettu poltettaviksi tai 

kaatopaikalle sijoitettaviksi;” 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 a kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tässä direktiivissä vahvistettavassa 

yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta 

kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija 

yksityinen vai julkinen taho. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”1 b. ’kaupallisella ja teollisella 

jätteellä’ tavanomaista sekajätettä ja 

yhdyskuntajätettä suurempina määrinä 

erilliskerättyä jätettä, joka on peräisin 

kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta 

ja/tai kaupan ja teollisuuden tiloista, 

mukaan lukien paperi- ja kartonki-, lasi-, 

metalli-, muovi-, bio- ja puujäte ja karkea 

jäte. 

 Kaupallinen ja teollinen jäte ei käsitä 

yhdyskuntajätettä, rakennus- ja 

purkujätettä sekä viemäriverkosta ja 

jäteveden käsittelystä peräisin olevaa 

jätettä eikä puhdistamolietettä;” 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – a b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a b) Lisätään kohta seuraavasti: 

 '1 c. ’roskaamisella’ yksilön toimintaa 

tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaa 

roskaantumista, riippumatta siitä, onko 

toiminta tai laiminlyönti ollut tahallista 

tai huolimattomuutta;” 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – a c alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a c) Lisätään kohta seuraavasti: 
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 ”1 d. ’elintarvikejätteellä’ elintarvikkeita, 

jotka on poistettu tai hävitetty 

valmistuksen, jalostuksen, 

vähittäismyynnin tai kulutuksen 

yhteydessä, ja elintarvikehävikkiä 

elintarvikkeiden koko tuotanto- ja 

toimitusketjussa, mukaan lukien 

alkutuotanto-, kuljetus- ja 

varastointihävikki, tarkoituksella 

korjaamatta jääneet maataloustuotteet ja 

sadonkorjuun jälkeinen hävikki;”  

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- 

ja puistojätettä, kotitalouksista, 

ravintoloista, catering-palveluista ja 

vähittäisliikkeistä peräisin olevaa 

elintarvike- ja keittiöjätettä sekä 

elintarviketehtaista peräisin olevaa 

vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on 

vastaavat biohajoavuusominaisuudet ja 

joka on luonteeltaan, koostumukseltaan ja 

määrältään verrattavissa biojätteeseen;”; 

4. ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- 

ja puistojätettä, muuta kuin eläinperäistä 

maatalousjätettä (sadonkorjuun jälkeinen 

hävikki mukaan lukien), kotitalouksista, 

ravintoloista, catering-palveluista ja 

vähittäisliikkeistä peräisin olevaa 

elintarvike- ja keittiöjätettä sekä 

elintarvikkeiden tuotanto- ja 

jalostuslaitoksista peräisin olevaa 

vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on 

vastaavat biohajoavuus- ja 

kompostoitavuusominaisuudet ja joka on 

luonteeltaan ja koostumukseltaan 

verrattavissa biojätteeseen; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 4 a kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

4 a. ’rakennus- ja purkujätteellä’ 7 

artiklan mukaisesti hyväksytyssä 

4 a. ’rakennus- ja purkujätteellä’ 

7 artiklan mukaisesti hyväksytyssä 
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jäteluettelossa tarkoitettuihin rakennus- ja 

purkujäteluokkiin kuuluvia jätteitä;”; 

jäteluettelossa tarkoitettuihin rakennus- ja 

purkujäteluokkiin kuuluvia jätteitä, 

mukaan lukien kevyet materiaalit; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 4 b kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a)  Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”4 b. ’pysyvillä materiaaleilla’ 

materiaaleja, jotka voidaan tuotannon 

jälkeen kierrättää laadun kärsimättä 

riippumatta siitä, kuinka monta kertaa 

materiaali kierrätetään.” 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – d b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) Lisätään kohta seuraavasti: 

 “9 a. 'laajennetulla tuottajan vastuulla' 

tuottajan täyttä tai osittaista toiminnallista 

ja/tai taloudellista vastuuta, joka 

laajennetaan kattamaan tuotteen 

elinkaaren kuluttajavaiheen jälkeinen 

vaihe, minkä avulla jäsenvaltiot voivat 

saavuttaa unionin jätetavoitteet ja lisätä 

uudelleenkäyttö- ja kierrätysastettaan;" 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – e alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 16 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

16. ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ 

tarkistamis-, puhdistamis- tai 

korjaamistarkoituksessa toteutettavia 

hyödyntämistoimia, joiden avulla jäte, 

tuotteet tai tuotteiden osat, jotka hyväksytty 

uudelleenkäyttöön valmisteleva 

toiminnanharjoittaja tai panttijärjestelmä 

on kerännyt, valmistellaan siten, että niitä 

voidaan käyttää uudelleen ilman mitään 

muuta esikäsittelyä;”; 

16. ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ 

tarkistamis-, puhdistamis- tai 

korjaamistarkoituksessa toteutettavia 

hyödyntämistoimia, joiden avulla tuotteet 

tai tuotteiden osat, joista on tullut jätettä, 

valmistellaan siten, että niitä voidaan 

käyttää uudelleen ilman mitään muuta 

esikäsittelyä; 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 16 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a)  Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”16 a. ’laimentamisella’ jätteiden 

sekoittamista yhteen tai useampaan 

muuhun aineeseen tai jätteeseen 

tarkoituksena alentaa ilman kemiallista 

muuntamista jätteissä esiintyvien 

ainesosien pitoisuuksia, jolloin 

laimennetut jätteet voidaan siirtää 

käsittelyyn tai kierrätykseen, mikä olisi 

muutoin kielletty laimentamattomien 

jätteiden kohdalla.”  

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – f alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 17 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

17 a. ’lopullisella kierrätysprosessilla’ 

kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta 

17 a. ’lopullisella kierrätysprosessilla’ 

kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta 
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mekaanista lajittelutoimintoa ei enää 

tarvita ja jätemateriaalit siirretään 

tuotantoprosessiin ja ne 

uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, 

materiaaleiksi tai aineiksi; 

mekaanista lajittelutoimintoa ei enää 

tarvita ja kun jäte ja jätemateriaalit, joiden 

katsotaan lakanneen olemasta jätettä 6 

artiklan 1 kohdan mukaisesti, siirretään 

tuotantoprosessiin ja ne 

uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, 

materiaaleiksi tai aineiksi; 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – f a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 17 b a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a)  Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”17 b a. ’orgaanisella 

kierrätyksellä’ jätteiden biologisesti 

hajoavien osien aerobista (kompostointi) 

käsittelyä joko mikro-organismien tai 

matojen avulla sekä kotitalouksissa että 

valvotuissa olosuhteissa siten, että 

tuloksena saadaan kompostia. 

Kaatopaikalle sijoittamista ei voida pitää 

orgaanisen kierrätyksen muotona;” 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – f b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 20 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f b)  Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”20 a.  ’puhdistamisella’ toimenpiteitä, 

joilla poistetaan jätteiden ei-toivotut 

vaaralliset osat tai epäpuhtaudet tai niitä 

käsitellään niiden tuhoamiseksi.” 
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Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – f c alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 20 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f c)  Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”20 b. ’kunnostamisella’ prosessia, jolla 

tuote palautetaan tyydyttävään 

toimintakuntoon rakentamalla uudelleen 

tai korjaamalla tärkeitä osia, jotka ovat 

lähellä vioittumista;” 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 alakohta – f d alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 20 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f d) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”20 c. ’kerättävällä jäteöljyllä’ jäteöljyä, 

joka voidaan kerätä, tavallisesti 50 

prosenttia jäsenvaltioiden vuosittaisesta 

voiteluaineiden kulutuksesta;” 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 

riittäviä taloudellisia välineitä 

jätehierarkian soveltamisen 

kannustamiseksi. 

3. Jäsenvaltioiden on tässä 

direktiivissä asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista edistääkseen ja 

jätehierarkian soveltamiseen 

kannustaakseen hyödynnettävä 

asianmukaisia taloudellisia välineitä tai 
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muita toimenpiteitä. Jäsenvaltiot voivat 

soveltaa tätä varten liitteessä IV a 

lueteltuja taloudellisia välineitä tai muita 

toimenpiteitä. 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 

tiedot tämän kohdan mukaisesti 

käyttöönotetuista erityisistä välineistä 

[kahdeksantoista kuukauden kuluttua 

tämän direktiivin voimaantulosta] ja viiden 

vuoden välein mainitun päivämäärän 

jälkeen.”; 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 

tiedot tämän kohdan mukaisesti 

käyttöönotetuista erityisistä välineistä tai 

muista toimenpiteistä [kahdeksantoista 

kuukauden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta] ja viiden vuoden välein 

mainitun päivämäärän jälkeen.”; 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) Lisätään 4 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”3 a.  Jäte on lajiteltava ennen energian 

hyödyntämistä tai lopullista sijoittamista 

kaatopaikalle, jotta tuetaan 

kierrätettävien materiaalien tehokasta 

talteenottoa. Myös biohajoavat jätteet on 

käsiteltävä. 

 Erilliskerätty biojäte voidaan 

ensimmäisestä alakohdasta poiketen 

lähettää anaerobiseen hajottamiseen tai 

muihin pelkästään biohajoavaa jätettä 

tuotannossaan käyttäviin laitoksiin, 

edellyttäen että biojätteen laatu vastaa 

kyseisten laitosten vaatimuksia.” 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 4 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

5 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

38 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden 

antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen 

edellytysten soveltamisesta erityisiin 

aineisiin tai esineisiin.”; 

2. Neuvosto ja Euroopan parlamentti 

vahvistavat tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä ja komission 

avustuksella yksityiskohtaiset perusteet 
1 artiklassa säädettyjen edellytysten 

soveltamisesta erityisiin aineisiin tai 

esineisiin.”; 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 5 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) Jäte on valmisteltu 

uudelleenkäyttöön. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 5 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

38 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden 

antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen 

edellytysten soveltamisesta tiettyihin 

jätteisiin. Näihin yksityiskohtaisiin 

perusteisiin sisältyy tarvittaessa 

epäpuhtauksien raja-arvoja, ja niissä 

otetaan huomioon aineen tai esineen 

mahdolliset haitalliset vaikutukset 

ympäristölle. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

38 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden 

antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen 

edellytysten soveltamisesta tiettyihin 

jätteisiin. Jätteeksi luokittelun päättymistä 

koskevia erityisperusteita on harkittava 

tietyille materiaaleille, kuten 

kiviainekselle, paperille, lasille, metallille, 

muoville, renkaille ja tekstiileille. Näihin 

yksityiskohtaisiin perusteisiin sisältyy 

tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja, ja 

niissä otetaan huomioon aineen tai esineen 

mahdolliset haitalliset vaikutukset 



PE582.196v02-00 32/62 AD\1106026FI.docx 

FI 

ympäristölle. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 7 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

  

”1. Tehostaakseen uudelleenkäyttöä 

sekä jätteen syntymisen ehkäisemistä, 

kierrätystä ja muuta hyödyntämistä 

jäsenvaltioiden on toteutettava 

lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 

sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 

oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 

kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 

käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita 

(tuotteen tuottaja) on laajennettu tuottajan 

vastuu.ˮ 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)  

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 7 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 

myös sellaisten laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevien järjestelmien 

perustaminen, joissa asetetaan tuotteiden 

tuottajille erityisiä toiminnallisia ja 

taloudellisia velvoitteita.”; 

”Tällaisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä 

myös sellaisten laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevien järjestelmien 

perustaminen, joissa asetetaan tuotteiden 

tuottajille erityisiä toiminnallisia, 

organisatorisia ja taloudellisia velvoitteita 

ja tuottajan vastuu laajennetaan 

kattamaan tuotteen elinkaaren 

kuluttajavaiheen jälkeinen vaihe. 

Tuottajan vastuun on tarkoitus kattaa 

kaikki markkinoille saatetut tuotteet.”;  
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Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 7 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Näillä toimenpiteillä voidaan edistää 

esimerkiksi sellaisten tuotteiden 

kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, 

jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti 

kestäviä ja jotka jätteeksi muututtuaan 

soveltuvat valmisteltavaksi 
uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi 

jätehierarkian asianmukaisen 

täytäntöönpanon helpottamiseksi. 

Toimenpiteissä on otettava huomioon 

tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren 

ajan. 

Näillä toimenpiteillä on edistettävä 

esimerkiksi sellaisten tuotteiden 

kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, 

jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti 

kestäviä ja helposti korjattavia ja jotka 

jätteeksi muututtuaan ja sen jälkeen, kun 

ne on valmisteltu uudelleenkäyttöön tai 

kierrätettäväksi, soveltuvat asetettavaksi 

saataville markkinoilla tai saatettavaksi 

markkinoille jätehierarkian asianmukaisen 

täytäntöönpanon helpottamiseksi. 

Toimenpiteissä on otettava huomioon 

tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren 

ajan, jätehierarkia sekä tuotteisiin jo 

sovellettava asiaankuuluva unionin 

lainsäädäntö ja standardit. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 7 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Komissio järjestää tietojenvaihdon 

jäsenvaltioiden sekä tuottajan vastuuta 

koskeviin järjestelmiin liittyvien 

toimijoiden kanssa 8 a artiklassa 

määriteltyjen vaatimusten 

täytäntöönpanosta käytännössä sekä 

parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan 

laajennettua tuottajan vastuuta koskevien 

järjestelmien asianmukainen hallinto ja 

valtioiden rajat ylittävä yhteistyö. Tähän 

sisältyy muun muassa tietojenvaihto 

toiminnallisista näkökohdista sekä 

tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, 

5. Komissio järjestää tietojenvaihdon 

jäsenvaltioiden sekä tuottajan vastuuta 

koskeviin järjestelmiin liittyvien 

toimijoiden kanssa 8 a artiklassa 

määriteltyjen vaatimusten 

täytäntöönpanosta käytännössä sekä 

parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan 

laajennettua tuottajan vastuuta koskevien 

järjestelmien asianmukainen hallinto ja 

valtioiden rajat ylittävä yhteistyö. Tähän 

sisältyy muun muassa tietojenvaihto 

toiminnallisista näkökohdista sekä 

tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, 
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jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja 

roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio 

julkaisee tällaisen tietojenvaihdon 

tulokset.”; 

jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja 

roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio 

julkaisee tällaisen tietojenvaihdon tulokset, 

ja se voi antaa asiaan liittyviä seikkoja 

koskevia suuntaviivoja. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– määritellään selkeästi unionin 

markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden 

tuottajien, heidän puolestaan laajennettua 

tuottajan vastuuta täytäntöönpanevien 

organisaatioiden, yksityisten tai julkisten 

jätealan toiminnanahrjoittajien, 

paikallisten viranomaisten ja tarvittaessa 

hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön 

valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit 

ja vastuut; 

– määritellään selkeästi unionin 

markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden 

tuottajien (eli luonnolliset tai 

oikeushenkilöt, jotka ammattimaisesti 

kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 

käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita), 

heidän puolestaan laajennettua tuottajan 

vastuuta täytäntöönpanevien 

organisaatioiden, yksityisten tai julkisten 

jätealan toiminnanharjoittajien, 

paikallisten viranomaisten, jakelijoiden ja 

vähittäismyyjien, loppukäyttäjien ja 

kuluttajien, uudelleenkäyttö- ja 

korjausverkostojen ja hyväksyttyjen 

uudelleenkäyttöön valmistelevien 

toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut; 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– määritellään mitattavissa olevat 

jätehierarkian mukaiset 

jätehuoltotavoitteet, joiden tavoitteena on 

saavuttaa vähintään järjestelmää koskevat 

määrälliset tavoitteet, joista on säädetty 

tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, 

– määritellään mitattavissa olevat 

jätteen syntymisen ehkäisemistä, jätteen 

uudelleenkäyttöä, valmistelua 

uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat 

tavoitteet sekä muovin kierrätettyä 

sisältöä koskevat vähimmäistavoitteet, 
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direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 

2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU; 

joiden tavoitteena on saavuttaa vähintään 

järjestelmää koskevat määrälliset 

tavoitteet, joista on säädetty tässä 

direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, 

direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 

2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU, 

sekä muut järjestelmän kannalta 

merkittäviksi katsotut tavoitteet; 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– 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; 

– otetaan käyttöön 

raportointijärjestelmä tietojen keräämiseksi 

tuotteista tai soveltuvissa tapauksissa 

pakkauksista, jotka laajennetun tuottajan 

vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuottajat 

saattavat unionin markkinoille. 

Raportointijärjestelmällä on varmistettava, 

että kun näistä tuotteista tai soveltuvissa 

tapauksissa pakkauksista tulee jätettä, 

niiden keräämisestä ja käsittelystä kerätään 

tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa 

jätemateriaalivirrat; 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– varmistetaan tuotteiden tuottajien 

sekä pienten ja keskisuurten yritysten 

tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. 

– varmistetaan tuotteiden tuottajien, 

jäte- ja kierrätysalan 

toiminnanharjoittajien sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten tasapuolinen ja 

syrjimätön kohtelu. 
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Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – asetetaan tuotesuunnittelun 

(ympäristöystävällisen suunnittelun) 

parantamista koskevat tavoitteet pyrkien 

jätteen syntymisen ehkäisemiseen eikä 

pelkästään materiaalien kierrätykseen ja 

talteenottoon, mukaan lukien optimoitu 

loppukäsittely, jotta voidaan edistää 

materiaalitehokkuuden parantamista ja 

palkita tuottajat, jotka ottavat 

suunnittelussa huomioon tuotteiden 

uudelleenkäytettävyyden, korjattavuuden 

ja kierrätettävyyden; 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) organisaatioilla on tarvittavat 

toiminnalliset ja taloudelliset keinot täyttää 

laajennettua tuottajan vastuuta koskevat 

velvollisuutensa; 

b) organisaatioilla on tarvittavat 

toiminnalliset, organisatoriset ja 

taloudelliset keinot täyttää laajennettua 

tuottajan vastuuta koskevat 

velvollisuutensa; 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 4 kohta – a alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kattavat sen unionin markkinoille a) kattavat sen unionin markkinoille 
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saattamien tuotteiden koko jätehuollon, 

mukaan lukien seuraavat: 

saattamien tuotteiden jätehuollon 

seuraavat kustannukset: 

– 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; 

– sellaisten erilliskeräystoimintojen, 

kierrätystä varten tapahtuvien 

lajittelutoimintojen, uudelleenkäytön ja 

kierrätyksen valmistelutoimintojen, 

kierrätys- sekä muiden 

hyödyntämistoimintojen 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; 

– jätteen haltijoille 2 kohdan 

mukaisesti annettavien tietojen 

toimittamiseen liittyvät kustannukset; 

– edellä 1 kohdan kolmannen 

luetelmakohdan mukaisesti toimitettavien 

tietojen keräämiseen ja toimittamiseen 

liittyvät kustannukset; 

– edellä 1 kohdan kolmannen 

luetelmakohdan mukaisesti toimitettavien 

tietojen keräämiseen ja toimittamiseen 

liittyvät kustannukset; 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 4 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) perustuvat todellisiin yksittäisen 

tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuotteiden 

ryhmien todellisiin käyttöiän loppuessa 

aiheutuviin kustannuksiin ottaen erityisesti 

huomioon tuotteiden uudelleenkäyttö- ja 

kierrätysmahdollisuudet; 

b) perustuvat todellisiin yksittäisen 

tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuotteiden 

ryhmien todellisiin käyttöiän loppuessa 

aiheutuviin kustannuksiin ottaen erityisesti 

huomioon tuotteiden uudelleenkäyttö-, 

korjattavuus- ja kierrätysmahdollisuudet, 

vaarallisten aineiden ilmenemisen sekä 

sellaisten pysyvien materiaalin käytön, 

jotka voidaan kierrättää useaan kertaan 

niiden ominaisuuksien kärsimättä. Jotta 

tuottajille luodaan parhaat mahdolliset 

markkinaolosuhteet tällaisten 

kustannusten huomioon ottamisen 

hyödyntämiseksi, unionin sisämarkkinoita 

varten on asetettava joukko kriteereitä, 
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johon kustannusten huomioon ottaminen 

ja niiden mittausmenetelmä perustuu. 

Komissio toteuttaa viimeistään ... [lisätään 

päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 

direktiivin voimaantulosta] tutkimuksen 

ja perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 

asianomaisten teollisuudenalojen kanssa 

sidosryhmäfoorumin näiden kriteerien 

asettamiseksi ja antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä 39 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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. 

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 tuote 

kuuluu laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevan järjestelmän piiriin, 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

laajennetun tuottajan vastuun maksu 

kattaa kyseisen tuotteen uudelleenkäytön 

ja uudelleenkäyttöön valmistelun aikana 

syntyvän jäännösjätteen käsittelyn. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 7 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 7 a. Muiden jäteketjuun osallistuvien 

toimijoiden tehtävät ja vastuut on 

määriteltävä selvästi. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jätteen syntymisen ehkäiseminen Jätteiden uudelleenkäyttö ja jätteen 

syntymisen ehkäiseminen 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– edistettävä resurssitehokkaiden, 

kestävien, korjattavien ja kierrätettävien 

tuotteiden käyttöä; 

– edistettävä ja tuettava 

resurssitehokkaiden, kestävien, 

uudelleenkäytettävien, korjattavien ja 

kierrätettävien tuotteiden, mukaan lukien 

kestävistä ja uusiutuvista raaka-aineista 

valmistettujen tuotteiden tuotantoa ja 
käyttöä; 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– yksilöitävä tuotteet, jotka ovat – yksilöitävä sellaiset tuotteet ja 
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unionin talouden kannalta erittäin 

tärkeiden raaka-aineiden merkittäviä 

lähteitä ja joiden tarjontaan liittyy korkea 

riski, ja kohdistettava toimet niihin, jottei 

näistä materiaaleista tulisi jätettä; 

edistettävä sellaisten tuotteiden 

uudelleenkäyttöä, jotka sisältävät 

merkittävän määrän kriittisiä raaka-

aineita, joiden tarjontaan liittyy korkea 

riski, myös toimitusvarmuuden osalta, 

jottei näistä materiaaleista tulisi jätettä; 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– rohkaistava ottamaan käyttöön 

järjestelmiä, joilla edistetään 

uudelleenkäyttötoimenpiteitä, mukaan 

lukien erityisesti sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet, tekstiilit ja 

huonekalut; 

– tuettava sellaisten järjestelmien, 

mukaan lukien erityisesti digitaaliset 

tiedotusfoorumit, käyttöön ottamista, joilla 

edistetään korjaamis- ja 

uudelleenkäyttötoimenpiteitä ja 

uudelleenvalmistamis- ja 

kunnostamistoimenpiteitä erityisesti 

sähkö- ja elektroniikkalaitteita, renkaita, 

tekstiilejä, huonekaluja sekä pakkaus- ja 

rakennusmateriaaleja ja -tuotteita varten; 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – kannustettava tukemaan pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja 

erityisesti mikroyrityksiä ja kasvuyrityksiä 

ja edistettävä muita asiaa koskevia toimia, 

joilla levitetään tietoisuutta ikääntyvien 

tuotteiden kunnossapitoon, kierrätettyjen 

materiaalien käyttöön ja yleensä jätteen 

syntymisen ehkäisemiseen liittyvistä 

palveluista tai mainostetaan, edistetään 

tai suoranaisesti tarjotaan niitä 

jätehierarkian ja kiertotalouden käsitteen 
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mukaisesti; 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– vähennettävä jätteen syntymistä 

prosesseissa, jotka liittyvät 

teollisuustuotantoon, mineraalien 

louhintaan sekä rakentamiseen ja 

purkamiseen, ottaen huomioon parhaat 

käytettävissä olevat tekniikat; 

– edistettävä resurssitehokkuutta ja 

vähennettävä jätteen syntymistä 

prosesseissa, jotka liittyvät 

teollisuustuotantoon, valmistukseen, 

mineraalien louhintaan sekä rakentamiseen 

ja purkamiseen, ottaen huomioon parhaat 

käytettävissä olevat tekniikat, niiltä osin 

kun niihin ei jo sovelleta direktiivin 

2010/75/EU vaatimuksia; 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – hyväksyttävä / edistettävä / otettava 

käyttöön teollisen symbioosin ratkaisuja 

käyttämällä sivutuotteita ja 

hyödyntämällä ja kierrättämällä jätettä; 

 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 – vähennettävä vaarallisten aineiden 

pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa 

esimerkiksi asettamalla tavoitteita ja 

kannustamalla viestintään tai 

varmistamalla, että vaarallisista aineista 

tiedotetaan koko toimitusketjussa; 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 4 c luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – vähennettävä kaupallisen jätteen 

ja tavanomaisen teollisuusjätteen 

syntymistä kaupankäynnissä ja 

palveluissa; 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 4 d luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – vähennettävä jätteen syntymistä ja 

muovin ja muovin ainesosien 

kulutuksesta aiheutuvia päästöjä ja 

maalla syntyviä roskia, mukaan lukien 

todennäköisesti meriympäristöön päätyvät 

roskat, pyrkien varmistamaan, että merien 

pilaantuminen vähenee ainakin 

50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 
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Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– vähennettävä elintarvikejätteen 

syntymistä primäärituotannossa, jalostus- 

ja valmistusteollisuudessa, 

vähittäismyynnissä ja muussa 

elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, 

ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä 

kotitalouksissa. 

– vähennettävä elintarvikejätteen 

syntymistä valmistuksessa ja 

pakkaamisessa, primäärituotannossa, 

mukaan lukien sadonkorjuun jälkeinen 

hävikki ja tarkoituksellisesti korjaamatta 

jääneet maataloustuotteet, sekä 

toimitusketjuissa, jalostus- ja 

valmistusteollisuudessa, 

vähittäismyynnissä ja muussa 

elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, 

ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä 

kotitalouksissa, jotta varmistetaan, että 

elintarvikejätteen syntymistä vähennetään 

ainakin 30 prosentilla vuoteen 2025 ja 

ainakin 50 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – vähennettävä pakkausjätteen 

syntymistä asettamalla 

vähennystavoitteita direktiivin 94/62/EY 

4 artiklan mukaisesti; 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 5 b luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – edellytettävä, että havaituista 

tuotteiden suunnitellun vanhenemisen 
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tapauksista ilmoitetaan, ja torjuttava 

tällaisten tuotteiden markkinointia 

jäsenvaltioiden kansallisilla markkinoilla; 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 5 c luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – käynnistettävä koulutusohjelmia, 

joissa korostetaan kiertotalouden etuja, ja 

kehitettävä jatkuvia viestintäkampanjoita 

ja säännöllisiä valistuskampanjoita, joissa 

tiedotetaan jätteen syntymisen 

ehkäisemisestä sekä tämän direktiivin 

uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteista. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on seurattava 

jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia 

toimenpiteitä ja arvioitava ne. Tässä 

tarkoituksessa niiden on käytettävä 

asianmukaisia laatua ja määrää kuvaavia 

indikaattoreita ja tavoitteita, erityisesti 

koskien loppukäsitellyn tai energiana 

hyödynnetyn yhdyskuntajätteen määrää 

henkeä kohden mitattuna. 

2. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön jätteen syntymisen ehkäisemistä 

koskevia ohjelmia, joilla pyritään 

vähentämään jätteen muodostumista 

esimerkiksi punnitsemalla jätteen paino 

henkeä kohden mitattuna. 

Jäsenvaltioiden on seurattava jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevia 

toimenpiteitä ja arvioitava ne. Tässä 

tarkoituksessa niiden on käytettävä 

asianmukaisia laatua ja määrää kuvaavia 

indikaattoreita ja tavoitteita, erityisesti 

koskien vähennetyn, loppukäsitellyn tai 

energiana hyödynnetyn yhdyskuntajätteen 

määrää henkeä kohden mitattuna. 

Jäsenvaltiot voivat myös käyttää muita 

laadullisia tai määrällisiä indikaattoreita, 
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kuten indikaattoreita, joiden avulla 

valvotaan muun jätteen kuin 

yhdyskuntajätteen syntymistä. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on seurattava ja 

arvioitava elintarvikejätteen syntymisen 

ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä 

täytäntöönpanoa määrittämällä 

elintarvikejätteen määrä 4 kohdan 

mukaisesti vahvistetuilla menetelmillä. 

3. Jäsenvaltioiden on seurattava ja 

arvioitava elintarvikejätteen syntymisen 

ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä 

täytäntöönpanoa määrittämällä 

elintarvikejätteen taso yhteisen 

menetelmän perusteella. Komissio 

hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2017 

mennessä 38 a artiklan mukaisesti 

delegoidun säädöksen, jolla otetaan 

käyttöön menetelmä, mukaan lukien 

laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, 

elintarvikejätteen tason yhdenmukaista 

mittaamista varten. 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että tuottajat asettavat saataville 

käyttöohjeita, varaosia, teknisiä tietoja tai 

muita välineitä, laitteita tai ohjelmistoja 

hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön 

valmistelevien ja uudelleenkäyttöä 

harjoittavien toiminnanharjoittajien niitä 

pyytäessä. 
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Tarkistus  85 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

10 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 9 a) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

”2. Jos se on tarpeen 1 kohdan 

noudattamiseksi ja hyödyntämisen 

helpottamiseksi tai parantamiseksi, jätteet 

on kerättävä erillään muista jätteistä, 

mikäli se on teknisesti, ympäristön 

kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa, 
eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai 

muihin materiaaleihin, joilla on erilaisia 

ominaisuuksia. 

”2. Edellä olevan 1 kohdan 

noudattamiseksi ja hyödyntämisen 

helpottamiseksi tai parantamiseksi, jätteet 

on kerättävä erillään muista jätteistä eikä 

niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai 

muihin materiaaleihin, joilla on erilaisia 

ominaisuuksia. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti  Tarkistus 

 9 b) Lisätään 10 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”2a. Jäsenvaltioiden on 

mahdollisuuksien mukaan toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet puhdistaakseen 

vaaralliset jätteet ennen hyödyntämistä. ” 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 10 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavia toimenpiteitä uudelleenkäyttöön 

valmistelua koskevien toimien 

edistämiseksi, erityisesti rohkaisemalla ja 

tukemalla uudelleenkäyttö-, ja 

korjausverkostojen perustamista ja 

helpottamalla tällaisten verkostojen pääsyä 

jätteenkeräyspisteisiin sekä edistämällä 

taloudellisten välineiden, julkisten 

hankintojen perusteiden, määrällisten 

tavoitteiden tai muiden toimenpiteiden 

käyttöä. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä uudelleenkäyttöön 

valmistelua koskevien toimien 

edistämiseksi, erityisesti rohkaisemalla ja 

tukemalla uudelleenkäyttöön valmistelevia 

toiminnanharjoittajia ja helpottamalla 

niiden verkostojen pääsyä 

jätteenkeräyspisteisiin ja -laitoksiin sekä 

edistämällä taloudellisten välineiden, 

julkisten hankintojen perusteiden tai 

muiden toimenpiteiden käyttöä. 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 10 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b a) Korvataan 2 kohdan 

johdantokappale seuraavasti: 

”Tämän direktiivin tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja luonnonvaroja 

tehokkaasti hyödyntävään Euroopan 

kierrätysyhteiskuntaan siirtymiseksi 

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 

seuraavien tavoitteiden saavuttaminen: 

”Tämän direktiivin tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja luonnonvaroja 

tehokkaasti hyödyntävään Euroopan 

kiertotalouteen siirtymiseksi 

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 

seuraavien tavoitteiden saavuttaminen:” 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 10 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”2 a.  Komissio arvioi jäteöljyjen 
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uudistamista ja uudelleenjalostamista 

koskevan tavoitteen asettamisen 

tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteeseen 

on sisällytettävä sekä uudistaminen että 

uudelleenjalostaminen. Komissio esittää 

tätä varten vaikutustenarvioinnin vuoteen 

2018 mennessä.” 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 10 alakohta – e alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kreikka, Kroatia, Latvia, Malta, Romania, 

Slovakia ja Viro voivat saada viisi vuotta 

lisäaikaa 2 kohdan c ja d alakohdassa 

tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 

aikomuksestaan hyödyntää tätä säännöstä 

vähintään 24 kuukautta ennen 2 kohdan c 

ja d alakohdassa säädettyjä määräaikoja. 

Jos jäsenvaltio aikoo käyttää määräajan 

pidennystä, sen on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet lisätäkseen yhdyskuntajätteen 

valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja 

kierrätystä vähintään 50 painoprosenttiin 

vuoteen 2025 mennessä ja vähintään 60 

painoprosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Malta, 

Romania, Slovakia ja Viro voivat saada 

viisi vuotta lisäaikaa 2 kohdan c ja d 

alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan 

hyödyntää tätä säännöstä vähintään 

24 kuukautta ennen 2 kohdan c ja d 

alakohdassa säädettyjä määräaikoja. Jos 

jäsenvaltio aikoo käyttää määräajan 

pidennystä, sen on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet lisätäkseen yhdyskuntajätteen 

valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja 

kierrätystä vähintään 50 painoprosenttiin 

vuoteen 2025 mennessä ja vähintään 

60 painoprosenttiin vuoteen 2030 

mennessä. Kyseiset jäsenvaltiot voivat 

laatia vuosittaisia kansallisia 

suunnitelmia komission tuella ja 

tarkentaa toteutettavia toimenpiteitä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 10 alakohta – e alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 3 a.  Edellä 2 kohdan c ja d 

alakohdassa ja 3 kohdassa asetettujen 

tavoitteiden laskemiseksi aerobiseen tai 

anaerobiseen käsittelyyn siirrettävän 

biohajoavan jätteen määrä voidaan 

sisällyttää kierrätetyn jätteen määrään, 

silloin kun käsittelyn tuloksena saadaan 

kompostia, mädätettä tai muuta 

materiaalia, josta suurinta osaa käytetään 

tarvittavan uudelleenkäsittelyn jälkeen 

kierrätettynä tuotteena, materiaalina tai 

aineena. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 10 alakohta – f a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) Lisätään seuraava kohta: 

 ”5 a. Jäsenvaltioiden on toteuttava 

toimenpiteitä vaarallisten jätteiden 

puhdistamisen edistämiseksi ennen 

kierrätys- ja uudelleenkäyttöprosesseja.”  

 

Tarkistus  93 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 11 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Sen laskemiseksi, ovatko 

jäsenvaltiot saavuttaneet 11 artiklan 2 

kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 

kohdassa vahvistetut tavoitteet, ne voivat 

ottaa huomioon jätteenpolton yhteydessä 

tapahtuvan metallien kierrätyksen sen 

5. Sen laskemiseksi, ovatko 

jäsenvaltiot saavuttaneet 11 artiklan 

2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 

3 kohdassa vahvistetut tavoitteet, ne voivat 

ottaa huomioon energian talteenoton ja 

jätteenpolton yhteydessä tapahtuvan 
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mukaan, mikä on yhdyskuntajätteiden 

osuus poltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt 

metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset. 

metallien kierrätyksen sen mukaan, mikä 

on yhdyskuntajätteiden osuus poltetusta 

jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit 

täyttävät tietyt laatuvaatimukset. 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 11 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 a artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Varmistaakseen yhdenmukaiset 

edellytykset 5 kohdan soveltamiselle 

komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 

jätteenpolton yhteydessä kierrätettyjen 

metallien painon laskemista koskevat 

yhteiset menetelmät ja kierrätettyjen 

metallien laatuperusteet. 

6. Varmistaakseen yhdenmukaiset 

edellytykset 5 kohdan soveltamiselle 

komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 

energian talteenoton ja jätteenpolton 

yhteydessä kierrätettyjen materiaalien 

painon laskemista koskevat yhteiset 

menetelmät ja kierrätettyjen materiaalien 

laatuperusteet. 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 12 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

15 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a) Lisätään 15 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”4 a.  Jäsenvaltiot voivat direktiivin 

2014/24/EU mukaisesti toteuttaa 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 

paikallisten viranomaisten sekä 

laajennettua tuottajan vastuuta tuotteiden 

tuottajan puolesta soveltavien 

organisaatioiden suorittama 

jätehuoltotoimijoiden valintamenettely 

sisältää sosiaalisia lausekkeita, joiden 

avulla tuetaan yhteisötalouden ja 

yhteisvastuullisten yritysten ja foorumien 
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asemaa.” 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 12 b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

20 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 b) Lisätään 20 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

kotitalouksista peräisin olevan vaarallisen 

jätteen virtaa varten 

erilliskeräysjärjestelmiä, jotta voidaan 

varmistaa, että vaarallista jätettä 

käsitellään asianmukaisesti eikä se pilaa 

muita yhdyskuntajätevirtoja.” 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 12 c alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

21 artikla 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 12 c) Korvataan 21 artikla seuraavasti: 

”1. Rajoittamatta 18 ja 19 artiklassa 

säädettyjen vaarallisen jätteen jätehuoltoon 

liittyvien velvoitteiden soveltamista 

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

”1. Rajoittamatta 18 ja 19 artiklassa 

säädettyjen vaarallisen jätteen jätehuoltoon 

liittyvien velvoitteiden soveltamista 

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

a) jäteöljyt kerätään erikseen, jos se 

on teknisesti mahdollista; 

a) jäteöljyt kerätään erikseen, jos se 

on teknisesti mahdollista; 

b) jäteöljyt käsitellään 4 ja 13 artiklan 

mukaisesti; 

b) jäteöljyt käsitellään 4, 11 ja 

13 artiklan mukaisesti; 

c) ominaisuuksiltaan erilaisia 

jäteöljyjä ei sekoiteta eikä jäteöljyjä 

sekoiteta muunlaisten jätteiden tai aineiden 

kanssa, jos se on teknisesti mahdollista ja 

taloudellisesti hyväksyttävää tai jos 

c) ominaisuuksiltaan erilaisia 

jäteöljyjä ei sekoiteta eikä jäteöljyjä 

sekoiteta muunlaisten jätteiden tai aineiden 

kanssa, jos se on teknisesti mahdollista ja 

taloudellisesti hyväksyttävää tai jos 
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tällainen sekoittaminen haittaa niiden 

käsittelyä. 

tällainen sekoittaminen haittaa niiden 

käsittelyä. 

2.  Jäteöljyjen erillistä keräilyä ja 

jäteöljyjen asianmukaista käsittelyä varten 

jäsenvaltiot voivat kansallisten 

edellytystensä mukaisesti soveltaa 

lisätoimenpiteitä, kuten teknisiä 

vaatimuksia, tuottajan vastuuta, 

taloudellisia ohjauskeinoja tai 

vapaaehtoisia sopimuksia. 

2. Jäteöljyjen keräämistä ja 

uusiokäyttöä koskevien 11 artiklassa 

vahvistettujen tavoitteiden edistämiseksi ja 

jäteöljyjen erillistä keräilyä ja jäteöljyjen 

asianmukaista käsittelyä varten jäsenvaltiot 

voivat kansallisten edellytystensä 

mukaisesti soveltaa lisätoimenpiteitä, kuten 

teknisiä vaatimuksia, tuottajan vastuuta, 

taloudellisia ohjauskeinoja tai 

vapaaehtoisia sopimuksia. 

3.  Jos jäteöljyille on kansallisessa 

lainsäädännössä asetettu uudistamista 

koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat 

säätää, että tällaiset jäteöljyt on 

uudistettava, jos se on teknisesti 

mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen 

(EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 

rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja 

alueeltaan polttolaitokseen tai 

rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 

jäteöljyjen uudistamisen etusijalle. 

3.  Jos sovelletaan asetuksen (EY) 

N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 

jäsenvaltioiden on rajoitettava jäteöljyjen 

rajatylittäviä siirtoja alueeltaan 

polttolaitokseen tai 

rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 

jäteöljyjen uudistamisen etusijalle. 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

22 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Jäsenvaltioiden on varmistettava 

biojätteen erilliskeräys, jos se on teknisesti, 

ympäristön kannalta ja taloudellisesti 

toteutettavissa sekä asianmukaista, 

kompostia koskevien laatuvaatimusten 

varmistamiseksi ja 11 artiklan 2 kohdan a, 

c ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

”Jäsenvaltioiden on varmistettava 

biojätteen erilliskeräys kompostointia ja 

mädättämistä koskevien laatuvaatimusten 

varmistamiseksi ja 11 artiklan 2 kohdan a, 

c ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 alakohta 
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Direktiivi 2008/98/EY 

22 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) biojätteen kierrätys, myös 

kompostointi, ja mädättäminen; 

a) biojätteen ja biopohjaisten 

pakkausten kierrätys, myös kompostointi, 

ja mädättäminen; 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

22 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a)  biojätteen käyttö uusiutuvan 

energian tuotantoa varten, erityisesti 

kehittyneiden biopolttoaineiden käyttö 

ilmailussa. 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio julkaisee 1 ja 2 kohdan osalta 

ennen 31 päivää joulukuuta 2018 ohjeet 

biojätteen keräämistä ja käsittelyä 

koskevien järjestelmien käyttöön 

ottamisesta. 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

24 artikla – b alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 13 a) Korvataan 24 artiklan b alakohta 

seuraavasti: 

b) jätteen hyödyntäminen. b) tavanomaisen jätteen 

hyödyntäminen. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 16 alakohta – a alakohta – ii alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

28 artikla – 3 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f)  toimenpiteet kaiken tyyppisen 

roskaantumisen estämiseksi ja kaiken 

tyyppisen roskaantumisen puhdistamiseksi. 

f)  toimenpiteet kaiken tyyppisen 

roskaantumisen estämiseksi ja 

ehkäisemiseksi ja kaiken tyyppisen 

roskaantumisen puhdistamiseksi. 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 16 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

28 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a)  Lisätään seuraava kohta: 

 ”5a. Merten roskaamisen 

vähentämiseksi toteuttaviin 

toimenpiteisiin on kuuluttava: 

 a)  kertakäyttömuovien sekä kaikkein 

useimmin meriin ja maahan päätyvien 

pakkausten käytön ehkäiseminen, 

 b)  uudelleenkäytettävien ja 

uudelleentäytettävien pakkausten käytön 

edistäminen, 

 c)  kierrätyskelvottomien ja 

uudelleenkäsittelyä haittaavien 

materiaalien korvaaminen, 
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 d)  pantti- tai palautusjärjestelmien 

toteuttaminen jätteiden keruun 

lisäämiseksi ja roskaamisen 

ehkäisemiseksi, 

 e)  muovin korvaaminen 

lopputuotteissa, kuten kosmeettisissa 

valmisteissa, puhdistusaineissa ja 

henkilökohtaiseen hygieniaan 

tarkoitetuissa tuotteissa, joita löytyy usein 

meriin ja maahan päätyneistä jätteistä.” 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 21 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

37 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden tämän artiklan 

mukaisesti toimittamiin tietoihin on 

liitettävä laaduntarkastusta koskeva 

kertomus ja kertomus 11 a artiklan 4 

kohdan mukaisesti toteutetuista toimista. 

4. Jäsenvaltioiden tämän artiklan 

mukaisesti toimittamiin tietoihin on 

liitettävä laaduntarkastusta koskeva 

kertomus, joka on laadittava 

yhdenmukaistetun mallin mukaisesti, ja 

kertomus 11 a artiklan 4 kohdan mukaisesti 

toteutetuista toimista. 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 21 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

37 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Komissio tarkastelee tämän artiklan 

mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee 

tarkastelun tuloksista kertomuksen. 

Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan 

tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja 

jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä 

kyseisten tietojen täydellisyyttä, 

luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja 

johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä 

5. Komissio tarkastelee tämän artiklan 

mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee 

tarkastelun tuloksista kertomuksen. 

Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan 

tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja 

jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä 

kyseisten tietojen täydellisyyttä, 

luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja 

johdonmukaisuutta ja avoimen datan 
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erityisiä parannussuosituksia. Kertomus 

laaditaan kolmen vuoden välein. 

saatavuutta. Arviointiin voi sisältyä 

erityisiä parannussuosituksia. Kertomus 

laaditaan yhdeksän kuukautta sen jälkeen, 

kun jäsenvaltiot ovat toimittaneet 

ensimmäisen kertomuksen, ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein. 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 21 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

37 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksiä 1 ja 2 kohdan 

mukaisesti toimitettavien tietojen ja 

maantäyttötoimia koskevien tietojen 

raportointimuotojen vahvistamiseksi. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

6. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksiä 1 ja 2 kohdan 

mukaisesti datan uudelleenkäyttöä ja 

avointa dataa koskevia tavoitteita tukevien 

toimitettavien tietojen ja maantäyttötoimia 

koskevien tietojen raportointimuotojen 

vahvistamiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 22 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi laatia ohjeita, jotka koskevat 

hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 

määritelmien tulkintaa. 

Komissio voi laatia ohjeita, jotka koskevat 

jätteen syntymisen ehkäisemisen, 

uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja 

loppukäsittelyn määritelmien tulkintaa. 

 

Tarkistus  109 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 25 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 25 a) Lisätään liite VI a tämän 

asetuksen liitteen mukaisesti. 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuotteiden ja osien uudelleenkäytön 

valmistelua koskeva laskentamenetelmä 11 

artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan sekä 11 

artiklan 3 kohdan soveltamiseksi 

Yhdyskuntajätteen kierrätystä koskeva 

laskentamenetelmä 11 artiklan 2 kohdan c 

ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan 

soveltamiseksi 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön 

valmistelun mukautetun määrän 

laskemiseksi 11 artiklan 2 kohdan c ja d 

alakohdan ja 11 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä 

seuraavaa kaavaa: 

Kierrätyksen mukautetun määrän 

laskemiseksi 11 artiklan 2 kohdan c ja d 

alakohdan ja 11 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä 

seuraavaa kaavaa: 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 

Poistetaan. 
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Tarkistus  113 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 

 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

R: uudelleenkäyttöön valmisteltujen 

tuotteiden tai osien paino tiettynä 

vuotena; 

Poistetaan. 

Tarkistus  115 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI a (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”Liite VI a 

 Välineet jätehierarkian soveltamisen ja 

kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi 

 1.  Taloudelliset välineet: 

 1.1. kaatopaikkaverojen ja/tai -

maksujen nostaminen asteittain kaikissa 

jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte 

ja muu jäte); 

 1.2. jätteenpolttoverojen ja/tai -

maksujen käyttöönotto tai korottaminen; 

 1.3. suorat hintatukijärjestelmät 

uudelleenkäytön, korjaamisen ja 

kierrätyksen edistämiseksi; 

 1.4. kierrätykseen ja primaariraaka-

aineisiin liittyvien myönteisten ja 

kielteisten ulkoisvaikutusten 
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sisällyttäminen kustannuksiin; 

 1.5. alhaisen arvonlisäverokannan tai 

nollaverokannan soveltaminen käytettyjen 

tuotteiden korjaamiseen, 

korjausmateriaaleihin ja myyntiin; 

 1.6. ”maksa itse omat 

jätekustannuksesi” -järjestelmien 

asteittainen käyttöönotto kaikkialla 

jäsenvaltioiden alueella 

yhdyskuntajätteen tuottajien 

kannustamiseksi vähentämään jätettä, 

käyttämään sitä uudelleen tai 

kierrättämään jätteensä; 

 1.7. ympäristöverot tai edistyneet 

jätehuoltomaksut, joita sovelletaan 

tuotteisiin silloin, kun laajennettuja 

tuottajavastuuohjelmia ei ole käytössä; 

 1.8. toimenpiteet, joilla parannetaan 

nykyisten ja tulevien tuottajavastuuta 

koskevien järjestelmien 

kustannustehokkuutta; 

 1.9. investointituki hankkeisiin, joilla 

edistetään jätehierarkian soveltamista; 

 1.10 tuottajan vastuuta koskevien 

järjestelmien laajentaminen uusiin 

jätevirtoihin; 

 1.11. pantinpalautus- ja muut 

järjestelmät, joilla kannustetaan 

yhdyskuntajätteen tuottajia ja talouden 

toimijoita vähentämään, 

uudelleenkäyttämään ja kierrättämään 

jätteitään; 

 1.12. taloudelliset kannustimet 

paikallisille viranomaisille jätteen 

syntymisen ehkäisemisen sekä 

erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja 

lisäämisen edistämiseksi; 

 1.13. toimenpiteet 

uudelleenkäyttösektorin kehittämisen 

tueksi; 

 1.14. ympäristöystävällisiä julkisia 

hankintoja koskevat vaatimukset 

jätehierarkian edistämiseksi; 

 1.15. toimenpiteet sellaisten haitallisten 
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tukien poistamiseksi asteittain, jotka eivät 

ole jätehierarkian mukaisia; 

 1.16. kannustimet, joilla edistetään 

jätteiden syntymistä estävien tuotteiden, 

kuten korjattavien tuotteiden, 

suunnittelua ja saattamista markkinoille; 

 2. Muut toimenpiteet: 

 2.1. kierrätettävissä olevien jätteiden 

polttokiellot; 

 2.2. kertakäyttöisiä ja kierrätykseen 

kelpaamattomia tuotteita ja pakkauksia 

koskevat markkinarajoitukset; 

 2.3. tekniset ja verotukselliset 

toimenpiteet uudelleenkäyttöön tulevien 

tuotteiden ja kierrätysmateriaalien (myös 

kompostoitujen materiaalien) 

markkinoiden kehittämiseksi sekä 

kierrätysmateriaalien laadun 

parantamiseksi; 

 2.4. veronpalautusten ja/tai 

verovapautusten kaltaiset toimenpiteet; 

 2.5. toimenpiteet yleisen tietämyksen 

lisäämiseksi asianmukaisesta 

jätehuollosta ja roskaamisen 

vähentämisestä, mukaan lukien 

tapauskohtaiset kampanjat sen 

varmistamiseksi, että jätteiden syntymistä 

estetään niiden lähteellä ja että 

erilliskeräysjärjestelmien käyttöaste on 

korkea; 

 2.6. toimenpiteet, mukaan lukien 

digitaalisin keinoin toteutetut 

toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että 

jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten 

viranomaisten toimet sovitetaan 

asianmukaisesti yhteen ja että muut 

keskeiset sidosryhmät voivat osallistua; 

 2.7. Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen käytön 

parantaminen asiaa koskevien 

tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan 

jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämisen 

rahoittamiseksi; 

 2.8. Euroopan rakenne- ja 
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investointirahastojen käyttäminen jätteen 

syntymisen ehkäisemisen, 

uudelleenkäyttöön valmistelun ja 

kierrätyksen rahoittamiseen; 

 2.9. viestintäfoorumien perustaminen 

parhaiden käytäntöjen vaihdon 

edistämiseksi toimialojen, 

työmarkkinaosapuolten, 

paikallisviranomaisten ja myös 

jäsenvaltioiden välillä; 

 2.10. tuotteiden kierrätetyn sisällön 

vähimmäismäärän käyttöönotto; 

 2.11. kaikki vaihtoehtoiset tai 

lisätoimenpiteet, joilla pyritään samoihin 

tavoitteisiin.” 
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