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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 olisi 

parannettava ympäristön suojelemiseksi ja 

säilyttämiseksi sekä sen laadun 

parantamiseksi, ihmisten terveyden 

suojelemiseksi sekä luonnonvarojen 

harkitun ja järkevän käytön 

varmistamiseksi, kiertotalouden 

edistämiseksi, energiatehokkuuden 

parantamiseksi sekä unionin energia- ja 

resurssiriippuvuuden vähentämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Parlamentti hyväksyi 9 päivänä 

heinäkuuta 2015 päätöslauselman 

resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti 

kiertotaloutta1a, jossa se korosti erityisesti 

tarvetta asettaa jätteiden vähentämistä 

koskevia sitovia tavoitteita, kehittää 

jätteiden syntymistä ehkäiseviä toimia ja 

esittää selvät ja yksiselitteiset määritelmät. 

 _______________ 

 1a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Tarkistus  3 

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. Yhdyskuntajätteen osuus 

unionissa syntyvän jätteen 

kokonaismäärästä on 

(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 tai 

kaatopaikalle sijoittamiseen syntyy 

rakenteellista ylikapasiteettia ja että 

kierrätysmateriaalit jäävät alimmalle 

tasolle jätehierarkiassa. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksella selvennetään johdanto-osan kappaletta ja painotetaan jätteiden merkitystä 

kiertotalouden toteuttamisessa. Siinä korostetaan, että olisi vältettävä jätehierarkian alinta 

tasoa eli kaatopaikkoja.  

 

Tarkistus  4 

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 sekä 

maantäyttötoimien määritelmät, jotta 

näiden käsitteiden soveltamisalaa voidaan 

selventää. 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta voidaan varmistaa, että 

kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin ja 

vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta 

mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen 

tehokkaampi seuranta, olisi direktiivissä 

2008/98/EY vahvistettavan 

yhdyskuntajätteen määritelmän oltava 

yhdenmukainen Euroopan tilastotoimiston 

(Eurostat) ja Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) 

tilastotarkoituksissa käyttämän 

määritelmän kanssa, koska jäsenvaltiot 

ovat jo useiden vuosien ajan toimittaneet 

tilastotietoja tähän määritelmään perustuen. 

Tässä direktiivissä vahvistettavassa 

yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta 

kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija 

yksityinen vai julkinen taho. 

(6) 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 yhdyskuntajätteen määritelmä 

yhdenmukaistettava 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. 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

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 

(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- 



 

PE582.196v01-00 6/42 PA\1093649FI.doc 

FI 

jätekustannuksesi” -järjestelmät, 

laajennettua tuottajan vastuuta koskevat 

järjestelmät ja paikallisviranomaisille 

suunnatut kannustimet. 

ja jätteenpolttomaksut, kaatopaikalle 

sijoittamisen kieltäminen, ”maksa itse 

omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, 

laajennettua tuottajan vastuuta koskevat 

järjestelmät, suorat hintatukijärjestelmät, 

kierrätykseen ja primaarisiin 

raaka-aineisiin liittyvien myönteisten ja 

kielteisten ulkoisvaikutusten 

sisällyttäminen, käytettyjen tuotteiden 

korjaamiseen ja myyntiin sovellettavan 

arvonlisäveron nollataso, pakolliset 

vihreät julkiset hankinnat ja 

paikallisviranomaisille suunnatut 

kannustimet. 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

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 

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 

(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 käytön 

pakolliset vähimmäisedellytykset. Näillä 

vaatimuksilla olisi alennettava 

kustannuksia ja parannettava toimivuutta, 

edistettävä erilliskeräyksen ja lajittelun 

toteutuksen ja valvonnan parantamista, 

varmistettava 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 
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laajennettua tuottajan vastuuta koskeville 

järjestelmille on kuitenkin tarpeen myöntää 

siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa 

rakenteensa ja menetelmänsä uusiin 

vaatimuksiin. 

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 sekä jäsenvaltioille, joilla 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella selvennetään laajennetun tuottajan vastuun määritelmää ja sillä 

perustellaan edelleen laajennetun tuottajan vastuun järjestelmiä koskevien EU:n 

vähimmäisvaatimusten tarve. Jäsenvaltioiden, joissa laajennettua tuottajan vastuuta ei 

sovelleta, olisi voitava esittää jätehuollon tulokset yhtä avoimella ja vastuuvelvollisella 

tavalla. 

 

Tarkistus  8 

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 

tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat 

asianmukaisia toimenpiteitä jätteen 

syntymisen ehkäisemiseksi ja 

(10) Jätteen syntymisen ehkäiseminen 

on tehokkain tapa parantaa 

resurssitehokkuutta ja vähentää jätteiden 

ympäristövaikutuksia sekä vähentää 

riippuvuutta yhä harvinaisemmiksi 

käyvien raaka-aineiden tuonnista. Näin 

ollen on tärkeää, että jäsenvaltiot 
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seuraamiseksi ja arvioivat tällaisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanon 

edistymistä. Jotta voidaan varmistaa, että 

jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien 

toimenpiteiden edistymistä mitataan 

yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava 

yhteisiä indikaattoreita. 

toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä 

jätteen syntymisen ehkäisemiseksi myös 

toimenpiteillä, 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 

seurataan ja arvioidaan tällaisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanon 

edistymistä. Jotta voidaan varmistaa, että 

jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien 

toimenpiteiden edistymistä mitataan 

yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava 

yhteisiä indikaattoreita. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Komission olisi tarkasteltava 

mahdollisuutta asettaa kierrätystavoitteita 

tavanomaiselle kaupalliselle ja 

teollisuusjätteelle. Jotta näille tavoitteille 

saataisiin tarkka perustaso, komission 

olisi kerättävä tällaisia jätteitä koskevia 

tietoja jäsenvaltioiden yhteisen 

raportoinnin avulla. Komission olisi 

kahden vuoden kuluttua tietojen 

keräämisestä harkittava 

vaikutustenarvioinnin perusteella 

mahdollisuutta asettaa erillisiä 

kierrätystavoitteita pysyvälle 

tavanomaiselle kaupalliselle ja 

teollisuusjätteelle vuoteen 2025 mennessä 

ainakin paperin, metallin ja biojätteen 

osalta. 
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Or. en 

 

Tarkistus  10 

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. Siksi 

olisi asetettava unionin laajuinen tavoite 

jäteöljyjen keräämiselle ja 

kierrättämiselle. Jäsenvaltioiden, joilla ei 

tällä hetkellä ole mahdollisuutta 

jäteöljyjen uudelleenjalostukseen, olisi 

voitava viedä nämä öljyt muihin 

jäsenvaltioihin tällaisen unionin laajuisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Jäteöljyjen uusiokäyttö rajoittaa voiteluaineiden primaarituotannon aiheuttamaa 

ympäristökuormitusta ja vähentää myös ilmastonmuutokseen kohdistuvaa vaikutusta, ja sen 

avulla saavutetaan 30 prosentin energiansäästö koko toiminnassa. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Laskettaessa sitä, onko 

uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä 

(18) Laskettaessa sitä, onko 

uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä 
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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. 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Jätealan puitedirektiivin liitteessä VI olevan laskentatavan käyttämistä uudelleen pakkaus- ja 

pakkausjätedirektiivissä on mukautettava pakkausten osalta, koska yhdenmukaistaminen 

ilman mukauttamista aiheuttaa vääriä tulkintoja, sekaannuksia ja/tai tarpeetonta 

hallinnollista kuormitusta. 

 

Tarkistus  12 

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 

tiedonkeruu olisi tarvittaessa ulotettava 

muihin jätevirtoihin yritysten ja 

viranomaisten tietojen kirjaamisen 

yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen 

seurannan parantamiseksi unionissa. 

(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 

tiedonkeruu olisi ulotettava muihin 

jätevirtoihin niin laajalti kuin mahdollista 

yritysten ja viranomaisten tietojen 

kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja 

jätevirtojen seurannan parantamiseksi 

unionissa. 
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Or. en 

Perustelu 

Jätevirtojen valvonta on edellytyksenä direktiivin tehokkaalle täytäntöönpanolle, ja 

sähköisten tiedonkeruujärjestelmien käyttöönotto voi edistää sitä pienentäen samalla 

seurantakustannuksia. 

 

Tarkistus  13 

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 tiedot 

ovat oleellinen osa komission suorittamaa 

jätelainsäädännön noudattamisen arviointia 

kaikissa jäsenvaltioissa. Ilmoitettujen 

tietojen 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, kansallisten 

tilastotoimistojen sekä jätehuollosta 

vastaavien kansallisten viranomaisten 

kehittämää menetelmää. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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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;” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fi:PDF) 

Perustelu 

Eläimistä saatavat sivutuotteet jätetään yleisesti jätealan puitedirektiivin soveltamisalan 

ulkopuolelle, koska niihin sovelletaan eläimistä saatavista sivutuotteista annettua asetusta 

(N:o 1069/2009). Merkittävän poikkeuksen tähän yleiseen sääntöön muodostavat eläimistä 

saatavat sivutuotteet (ja siten myös lanta). Tärkeimpiä syitä lannan käsittelyyn 

biokaasulaitoksissa on ilman käsittelyä tapahtuvan varastoinnin aiheuttamien päästöjen 

välttäminen, uusiutuvan energian tuottaminen ja sellaisen orgaanisen lannoitteen 

valmistaminen, jolla on maatalouden kannalta paremmat ominaisuudet käsittelemättömään 

lantaan verrattuna. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

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, 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 ja koostumukseltaan 

verrattavissa biojätteeseen;”; 
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Or. en 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”5 a. ’unionin markkinoille tavaroita 

saattavien tuotteiden tuottajilla’ kaikkia 

luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka 

kehittävät, valmistavat, jalostavat, 

käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita 

ammattimaisesti;” 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) Lisätään alakohta 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;” 

Or. en 

Perustelu 

Laajennetun tuottajan vastuun määritelmä puuttuu jätepuitedirektiivistä sekä pakkaus- ja 
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pakkausjätedirektiivistä. Määritelmä on tarpeeksi laaja kattamaan muuttuvan laajennetun 

tuottajan vastuun toteutuksen jäsenvaltioissa. Se selventää myös, mihin jäsenvaltioihin ja 

järjestelmiin ehdotettuja EU:n vähimmäisvaatimuksia sovelletaan. Se myös selventää 

laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaa ja tavoitteita. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 

 

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; 

Or. en 

Perustelu 

Uudelleenkäytön valmisteluprosessi käsittää myös organisaatiot, joiden päätavoitteena ei ole 

jätehuolto, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjen kaupat, kirpputorit jne. Tarkistuksella pyritään 

välttämään liiallinen sääntely, joka vaikuttaisi kielteisesti näiden järjestöjen olemassaoloon. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”16 a. ’uudelleenkäyttöön valmistelevilla 

toiminnanharjoittajilla’ yrityksiä tai 

yritysverkkoja, jotka käsittelevät jätteitä ja 

toimivat uudelleenkäyttöön 
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valmistelevassa prosessiketjussa 

noudattaen sovellettavaa 

jätelainsäädäntöä ja muuta asiaan 

liittyvää lainsäädäntöä alueella, jolla ne 

toimivat;” 

Or. en 

Perustelu 

Määritelmä selventää ehtoja, joiden mukaan organisaatio katsotaan ”uudelleenkäyttöön 

valmistelevaksi toimijaksi”, ja se selventää direktiiviin muissa osissa käytettävää termiä. Sillä 

otetaan huomioon niiden merkitys jätehuoltoprosessissa ja korostetaan jäsenvaltioiden asiaa 

koskevia säädöksiä.  

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

17 b. ’maantäyttötoimella’ 

hyödyntämistoimea, jossa sopivaa jätettä 

käytetään maantäyttötarkoituksessa 

louhituilla alueilla taikka maisemointi- tai 

rakentamistarkoituksessa sellaisten muuta 

kuin jätettä olevien materiaalien sijaan, 

joita olisi muussa tapauksessa käytetty 

näihin tarkoituksiin;”; 

17 b. ’maantäyttötoimella’ 

hyödyntämistoimea, joka ei ole kierrätystä 

ja jossa tavanomaista sopivaa jätettä 

käytetään maantäyttötarkoituksessa 

louhituilla alueilla taikka maisemointi- tai 

rakentamistarkoituksessa sellaisten muuta 

kuin jätettä olevien materiaalien sijaan, 

joita olisi muussa tapauksessa käytetty 

näihin tarkoituksiin;”; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vahvistaa jätehierarkiaa niin, että kierrätyskelpoinen jäte suljetaan 

maantäyttötoimien ulkopuolelle. Samalla määritelmän olisi myös estettävä vaarallisen jätteen 

käyttö maantäyttötoimissa osana terveyden, paikallisen ympäristön ja vedenlähteiden 

suojelua. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi) 
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Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”20 a. ’kaupallisella ja teollisella 

jätteellä’ sekajätettä, jonka määrät ovat 

yhdyskuntajätettä suurempia ja joka on 

peräisin kaupallisesta toiminnasta ja 

esimerkiksi tiettyjen tuotteiden, kuten 

paperin, pahvin, lasin, metallin, muovin, 

biojätteen, puun, tekstiilien ja karkean 

jätteen, valmistuksesta. Kaupallinen ja 

teollinen jäte ei käsitä kotitalousjätettä, 

rakennus- ja purkujätettä, vaarallista 

jätettä sekä viemäriverkosta ja jäteveden 

käsittelystä peräisin olevaa jätettä eikä 

puhdistamolietettä;” 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 20 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f b) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”20 b. ’roskaamisella’ jätteen haltijan 

tahallista tai huolimatonta toimintaa tai 

laiminlyöntiä, joka aiheuttaa 

roskaantumista;”  

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f c alakohta (uusi) 
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Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 20 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f c) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”20 c. 'elintarvikejätteellä' 

elintarvikkeiden toimitusketjussa 

menetettäviä elintarvikkeita; 

elintarvikejäte ei sisällä elintarvikkeita, 

jotka on siirretty materiaalikäyttöön, 

kuten biopohjaisiksi tuotteiksi tai eläinten 

rehuksi tai toimitettu uudelleenjakeluun;” 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

3 artikla – 1 kohta – 20 d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f d) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”20 d. ’kierrätyksen epäpuhtauksilla’ 

esineitä tai aineita, jotka ovat 

sekoittuneina kierrätettävään 

materiaaliin, kuten kosteutta, 

kierrätyskelvotonta materiaalia, muita 

kuin kohteina olevia kierrätettäviä 

aineita, liimaa, maalia ja etikettejä.” 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 -a) Korvataan 8 artiklan 1 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

”1. Tehostaakseen uudelleenkäyttöä 

sekä jätteen syntymisen ehkäisemistä, 

kierrätystä ja muuta hyödyntämistä 

jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
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. 

”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. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fi:PDF) 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) Korvataan 8 artiklan 2 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

”2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 

tarvittavia toimenpiteitä edistääkseen 

tuotteiden suunnittelua siten, että voidaan 

vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia 

ja jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä 

seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että 

varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden 

tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely 

tapahtuu 4 ja 13 artiklan mukaisesti. 

”2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavia toimenpiteitä edistääkseen 

tuotteiden suunnittelua siten, että voidaan 

vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia 

ja jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä 

seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että 

varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden 

tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely 

tapahtuu 4 ja 13 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 
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Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan rohkaista 

muun muassa sellaisten tuotteiden 

kehittämistä, tuotantoa ja markkinoille 

saattamista, jotka ovat monikäyttöisiä ja 

teknisesti kestäviä ja jotka jätteeksi 

muututtuaan ovat sopivia asianmukaisesti 

ja turvallisesti hyödynnettäviksi ja 

ympäristön kannalta asianmukaisesti 

loppukäsiteltäviksi. Toimenpiteissä on 

otettava huomioon tuotteiden vaikutus 

koko niiden elinkaaren ajan. 

Tällaisilla toimenpiteillä on rohkaistava 

muun muassa sellaisten tuotteiden 

kehittämistä, tuotantoa ja markkinoille 

saattamista, jotka ovat monikäyttöisiä ja 

teknisesti kestäviä ja helposti korjattavia ja 

jotka jätteeksi muututtuaan ovat sopivia 

asianmukaisesti ja turvallisesti 

hyödynnettäviksi ja ympäristön kannalta 

asianmukaisesti loppukäsiteltäviksi. 

Toimenpiteissä on otettava huomioon 

tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren 

ajan. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 

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 
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tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, 

jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja 

roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio 

julkaisee tällaisen tietojenvaihdon 

tulokset.”; 

tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, 

jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja 

roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio 

julkaisee tällaisen tietojenvaihdon tulokset, 

ja se voi antaa asiaan liittyviä seikkoja 

koskevia suuntaviivoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 toiminnanharjoittajien, paikallisten 

viranomaisten ja tarvittaessa hyväksyttyjen 

uudelleenkäyttöön valmistelevien 

toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut; 

– määritellään selkeästi unionin 

markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden 

tuottajien, heidän puolestaan laajennettua 

tuottajan vastuuta täytäntöönpanevien 

organisaatioiden, yksityisten tai julkisten 

jätealan toiminnanharjoittajien, 

paikallisten viranomaisten, jakelijoiden ja 

vähittäismyyjien ja tarvittaessa 

hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön 

valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit 

ja vastuut; 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tässä kohdassa tarkoitetut toimet eikä laajennetun 

tuottajavastuun malleja, kuten ehdotettu sanamuoto olisi voinut antaa ymmärtää. Se myös 

selventää 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden tuottajien määritelmää ja täydentää 

arvoketjun relevanttien toimijoiden luettelon. Kaikkien selvät tehtävät ja vastuut takaavat 

vastuuvelvollisuuden. Tehtäviä ja vastuuta koskevat EU:n suuntaviivat auttavat 

varmistamaan yhdenmukaisen täytäntöönpanon kansallisella tasolla. Se myös vahvistaa 

syrjimättömiä säännöksiä, mikä suojaa sekä kuluttajia että tuottajia. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 
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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, 

direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 

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

– määritellään mitattavissa olevat 

jätehierarkian mukaiset 

jätehuoltotavoitteet, 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 tavoitteet, joita pidetään 

tärkeinä järjestelmässä; 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tässä kohdassa tarkoitetut toimet eikä laajennetun 

tuottajavastuun järjestelmiä, kuten ehdotettu sanamuoto olisi voinut antaa ymmärtää. Se 

myös selventää 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden tuottajien määritelmää ja 

täydentää arvoketjun relevanttien toimijoiden luettelon. Kaikkien selvät tehtävät ja vastuut 

takaavat vastuuvelvollisuuden. Tehtäviä ja vastuuta koskevat EU:n suuntaviivat auttavat 

varmistamaan yhdenmukaisen täytäntöönpanon kansallisella tasolla. Se myös vahvistaa 

syrjimättömiä säännöksiä, mikä suojaa sekä kuluttajia että tuottajia. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 tilanteen 

mukaan pakkauksista tulee jätettä, niiden 

keräämisestä ja käsittelystä kerätään 

tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa 
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jätemateriaalivirrat; 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tässä kohdassa tarkoitetut toimet eikä laajennetun 

tuottajavastuun järjestelmiä, kuten ehdotettu sanamuoto olisi voinut antaa ymmärtää. Se 

myös selventää 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden tuottajien määritelmää ja 

täydentää arvoketjun relevanttien toimijoiden luettelon. Kaikkien selvät tehtävät ja vastuut 

takaavat vastuuvelvollisuuden. Tehtäviä ja vastuuta koskevat EU:n suuntaviivat auttavat 

varmistamaan yhdenmukaisen täytäntöönpanon kansallisella tasolla. Se myös vahvistaa 

syrjimättömiä säännöksiä, mikä suojaa sekä kuluttajia että tuottajia. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 

sekä pienten ja keskisuurten yritysten 

tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. 

Erityisesti laajennettua tuottajan vastuuta 

tiettyyn tuotteeseen liittyvien palveluiden 

osalta tuotteiden tuottajan puolesta 

soveltavan organisaation perimien 

yksikkökustannusten on oltava samat 

tuotteiden kaikille tuottajille. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tässä kohdassa tarkoitetut toimet eikä laajennetun 

tuottajavastuun järjestelmiä, kuten ehdotettu sanamuoto olisi voinut antaa ymmärtää. Se 

myös selventää 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden tuottajien määritelmää ja 

täydentää arvoketjun relevanttien toimijoiden luettelon. Kaikkien selvät tehtävät ja vastuut 

takaavat vastuuvelvollisuuden. Tehtäviä ja vastuuta koskevat EU:n suuntaviivat auttavat 

varmistamaan yhdenmukaisen täytäntöönpanon kansallisella tasolla. Se myös vahvistaa 

syrjimättömiä säännöksiä, mikä suojaa sekä kuluttajia että tuottajia. 
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Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 – edistetään tuotteen elinkaaren 

aikaisten ympäristökustannusten sekä 

käyttöiän loppumisen kustannusten 

sisällyttämistä tuotteen hintaan ja 

kannustetaan tuotteiden tuottajia 

ottamaan tuotteiden suunnittelussa entistä 

paremmin huomioon jätteen syntymisen 

ehkäiseminen, tuotteiden kestävyys, 

uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tässä kohdassa tarkoitetut toimet eikä laajennetun 

tuottajavastuun järjestelmiä, kuten ehdotettu sanamuoto olisi voinut antaa ymmärtää. Se 

myös selventää 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden tuottajien määritelmää ja 

täydentää arvoketjun relevanttien toimijoiden luettelon. Kaikkien selvät tehtävät ja vastuut 

takaavat vastuuvelvollisuuden. Tehtäviä ja vastuuta koskevat EU:n suuntaviivat auttavat 

varmistamaan yhdenmukaisen täytäntöönpanon kansallisella tasolla. Se myös vahvistaa 

syrjimättömiä säännöksiä, mikä suojaa sekä kuluttajia että tuottajia. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 – asetetaan selkeitä tavoitteita 

tuotteiden suunnittelun parantamiselle 

(ekosuunnittelu) niin, että voidaan 

ehkäistä jätteiden syntymistä pelkän 

materiaalien kierrätyksen ja 

hyödyntämisen asemesta. 

Or. en 
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Perustelu 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tässä kohdassa tarkoitetut toimet eikä laajennetun 

tuottajavastuun järjestelmiä, kuten ehdotettu sanamuoto olisi voinut antaa ymmärtää. Se 

myös selventää 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden tuottajien määritelmää ja 

täydentää arvoketjun relevanttien toimijoiden luettelon. Kaikkien selvät tehtävät ja vastuut 

takaavat vastuuvelvollisuuden. Tehtäviä ja vastuuta koskevat EU:n suuntaviivat auttavat 

varmistamaan yhdenmukaisen täytäntöönpanon kansallisella tasolla. Se myös vahvistaa 

syrjimättömiä säännöksiä, mikä suojaa sekä kuluttajia että tuottajia. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarpeelliset toimenpiteet kuluttajien 

suojelemiseksi niin, että 

 a) varmistetaan, ettei mikään 

tuotteiden tuottajan puolesta laajennettua 

tuottajan vastuuta soveltava organisaatio 

syrji mitään jätteiden haltijaa jätteiden 

keräysjärjestelmän käytön yhteydessä; 

 b) kuluttajille taataan ilman mitään 

ylimääräisiä kustannuksia 

asianmukainen sellaisten 

jätteidenkeräysjärjestelmien saatavuus ja 

käytettävyys, joita laajennettua tuottajan 

vastuuta tuotteiden tuottajan puolesta 

soveltavat organisaatiot tarjoavat kaikilla 

3 kohdan a alakohdan mukaisesti 

määritetyillä maantieteellisillä alueilla;  

 c) varmistetaan, että kaikki 

tuotteiden tuottajan puolesta laajennettua 

tuottajan vastuuta 3 kohdan a alakohdan 

mukaisesti määritetyillä alueilla 

soveltavat organisaatiot tarjoavat 

palveluita ja jätteiden 

keräysinfrastruktuurin, joilla on vastaavat 

laatua, saatavuutta ja käytettävyyttä 

koskevat standardit niin, ettei ketään 

kuluttajaa syrjitä kuluttajan asuinpaikan 

perusteella; 
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 d) varmistetaan, ettei mikään 

tuotteiden tuottajan puolesta laajennettua 

tuottajan vastuuta 3 kohdan a alakohdan 

mukaisesti määritetyillä alueilla soveltava 

organisaatio rajoita suoraan tai 

epäsuorasti kuluttajien mahdollisuutta 

tuoda tuotteita 

jätteenkeräysjärjestelmään, vaikka 

organisaatio olisi jo saavuttanutkin 

jätetavoitteensa. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotus vahvistaa kuluttajansuojaa ja selventää laajennetun tuottajan vastuun 

toteuttamiseksi perustettujen toimijoiden velvoitetta. Se myös heijastaa sitä, ettei kuluttaja voi 

helposti vaatia palveluita yksin, mikä voi johtaa tilanteeseen, jossa laajennettuun tuottajan 

vastuuseen liittyvistä palveluista on maksettu kuluttajan ostaman tuotteen hinnassa, mutta 

niitä ei kuitenkaan voida käyttää jätteiden keräyspisteiden puuttumisen tai niiden hankalan 

käytön vuoksi, mikä aiheuttaa kuluttajalle lisäkustannuksia tai hankaluutta. Näiden 

tilanteiden välttämiseksi kuluttajaa olisi suojattava lainsäädännöllä. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kattavat sen unionin markkinoille 

saattamien tuotteiden koko jätehuollon, 

mukaan lukien seuraavat: 

a) kattavat sen unionin markkinoille 

saattamien tuotteiden jätehuollon 

seuraavat kustannukset: 

Or. en 

Perustelu 

Tuottajien/tuojien rajoittamaton velvollisuus kattaa koko jätehuollon kustannukset on 

suhteeton verrattuna tuottajan/tuojan asemaan ja vastuuseen, joka liittyy käytettyjen 

pakkausten keräämiseen ja lajitteluun kierrätystä varten. Se asettaisi tuottajille mahdollisesti 

rajoittamattoman ja suhteettoman rahallisen taakan, jonka ylittäisi niiden vastuun ja 

kontrollin. Tarkistuksella pyritään rajaamaan tuottajan vastuu ja rahallinen velvoite. 
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Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 erilliskeräys-, lajittelu-, 

kierrätys- ja käsittelytoimintojen 

kustannukset, jotka ovat tarpeen 1 kohdan 

toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen 

jätehuoltotavoitteiden saavuttamiseksi, 

ottaen huomioon uudelleenkäytöstä tai 

tuotteista saatujen uusioraaka-aineiden 

myynnistä saatavat tulot; 

Or. en 

Perustelu 

Tuottajien/tuojien rajoittamaton velvollisuus kattaa koko jätehuollon kustannukset on 

suhteeton verrattuna tuottajan/tuojan asemaan ja vastuuseen, joka liittyy käytettyjen 

pakkausten keräämiseen ja lajitteluun kierrätystä varten. Se asettaisi tuottajille mahdollisesti 

rajoittamattoman ja suhteettoman rahallisen taakan, jonka ylittäisi niiden vastuun ja 

kontrollin. Tarkistuksella pyritään rajaamaan tuottajan vastuu ja rahallinen velvoite. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

8 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – roskaantumisen ehkäisemisen ja 

roskien keräämisen kustannukset; 

Or. en 

Perustelu 

Velvoite vastata koko jätteidenkäsittelyn kustannuksista asettaisi tuottajille mahdollisesti 

rajoittamattoman ja suhteettoman rahallisen taakan, jonka ylittäisi niiden vastuun ja 

kontrollin. Tarkistuksella pyritään myös rajoittamaan tuottajan vastuuta ja rahallista 

velvoitetta. Sanamuoto ”mukaan lukien seuraavat” (kustannukset) merkitsee sitä, että 
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kustannukset voivat vaihdella jäsenvaltioittain, mikä voi mahdollisesti johtaa 

sisämarkkinoiden pirstoutumiseen. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jätteen syntymisen ehkäiseminen Jätteiden uudelleenkäyttö ja jätteen 

syntymisen ehkäiseminen 

Or. en 

Perustelu 

Otsikon lisäys korostaa, ettei uudelleenkäyttö ole jätettä. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– edistettävä resurssitehokkaiden, 

kestävien, korjattavien ja kierrätettävien 

tuotteiden käyttöä; 

– edistettävä resurssitehokkaiden, 

kestävien, korjattavien ja kierrätettävien 

tuotteiden tuotantoa ja käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 ja joiden tarjontaan liittyy 

korkea riski myös toimitusvarmuuden 

osalta, jottei näistä materiaaleista tulisi 

jätettä; 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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; 

– rohkaistava ottamaan käyttöön 

järjestelmiä, joilla edistetään 

uudelleenkäyttötoimenpiteitä, mukaan 

lukien erityisesti sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet, tekstiilit ja 

huonekalut sekä pakkaus- ja 

rakennusmateriaalit ja -tuotteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 – edistettävä riippumattomien 

korjaajien tukea esimerkiksi käyttämällä 

verotuksellisia kannustimia, kuten 

alennettua arvonlisäveroa, tai hankintoja 

koskevia vaatimuksia tietojen esittämistä 

koskevat vaatimukset mukaan lukien; 
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Or. en 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 – vähennettävä vaarallisten aineiden 

pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa 

asettamalla tavoitteita ja tukemalla 

viestintää vaarallisista aineista 

toimitusketjussa; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 – vähennettävä muovin ja 

muoviosien aiheuttamaa jätteen ja 

päästöjen syntymistä myös merten 

pilaantumisen vähentämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

9 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 – edellytettävä, että havaituista 

tuotteiden suunnitellun vanhenemisen 

tapauksista ilmoitetaan ja tällaisten 

tuotteiden markkinointia torjutaan 

jäsenvaltioiden kansallisilla markkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 – kehitettävä jatkuvaa viestintää ja 

säännöllisiä tiedotus- ja 

koulutuskampanjoita jätteen syntymisen 

ehkäisemistä koskevan tietoisuuden 

parantamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 

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 
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henkeä kohden mitattuna. henkeä kohden mitattuna. Ne voivat myös 

käyttää muita laadullisia tai määrällisiä 

indikaattoreita, kuten indikaattoreita, 

joiden avulla valvotaan muun jätteen kuin 

yhdyskuntajätteen syntymistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – otsikko 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -a) Korvataan 11 artiklan otsikko 

seuraavasti: 

”Uudelleenkäyttö ja kierrätys” ”Uudelleenkäytön valmistelu ja kierrätys” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

Perustelu 

Tarkistuksella korostetaan, että uudelleenkäytön valmisteluprosessi liittyy jätteisiin tai 

mahdolliseen jätteiden käsittelyyn. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavia toimenpiteitä uudelleenkäyttöön 

valmistelua koskevien toimien 

edistämiseksi, erityisesti rohkaisemalla ja 

tukemalla uudelleenkäyttö-, ja 

korjausverkostojen perustamista ja 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä uudelleenkäyttöön 

valmistelua koskevien toimien 

edistämiseksi, erityisesti rohkaisemalla 

uudelleenkäyttöä valmistelevia 

toiminnanharjoittajia ja niiden verkostoja 
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helpottamalla tällaisten verkostojen pääsyä 

jätteenkeräyspisteisiin sekä edistämällä 

taloudellisten välineiden, julkisten 

hankintojen perusteiden, määrällisten 

tavoitteiden tai muiden toimenpiteiden 

käyttöä. 

ja erityisesti yhteisötalouden yrityksinä 

toimivia toiminnanharjoittajia ja 

tukemalla niiden perustamista ja 

helpottamalla tällaisten verkostojen pääsyä 

jätteenkeräyspisteisiin ja -laitoksiin sekä 

edistämällä taloudellisten välineiden, 

julkisten hankintojen perusteiden, 

määrällisten tavoitteiden tai muiden 

toimenpiteiden käyttöä. 

Or. en 

Perustelu 

On selvennettävä uudelleenkäytön ja sen valmistelun luonnetta ottaen huomioon näihin 

prosesseihin osallistuvat organisaatiot. Uudelleenkäyttöä koskevien määrällisten tavoitteiden 

käyttöönotto on tärkeää, jotta voidaan parantaa kaikkien jätevirtaan liittyvien toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja jotta uudelleenkäytön valmistelusta voitaisiin tehdä vaihtoehto muille 

jätteenkäsittelymenetelmille. Sama koskee parhaita käytäntöjä, koska jotkin jäsenvaltiot ovat 

jo ottaneet käyttöön tällaisia tavoitteita. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jotta voidaan varmistaa, että tällainen 

pääsy jätteenkeräyspisteisiin ja -laitoksiin 

mahdollistetaan uudelleenkäyttöä 

valmisteleville toiminnanharjoittajille, 

jäsenvaltioiden on asetettava erillisiä 

määrällisiä tavoitteita uudelleenkäytön 

valmistelulle. Vuoteen 2020 mennessä 

pääosin sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta, huonekaluista 

ja tekstiileistä peräisin olevan kerätyn 

yhdyskuntajätteen osuuden on oltava 

vähintään 2 prosenttia. Vuoteen 2030 

mennessä osuuden on noustava 

4 prosenttiin. 

Or. en 
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Perustelu 

On selvennettävä uudelleenkäytön ja sen valmistelun luonnetta ottaen huomioon näihin 

prosesseihin osallistuvat organisaatiot. Uudelleenkäyttöä koskevien määrällisten tavoitteiden 

käyttöönotto on tärkeää, jotta voidaan parantaa kaikkien jätevirtaan liittyvien toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja jotta uudelleenkäytön valmistelusta voitaisiin tehdä vaihtoehto muille 

jätteenkäsittelymenetelmille. Sama koskee parhaita käytäntöjä, koska jotkin jäsenvaltiot ovat 

jo ottaneet käyttöön tällaisia tavoitteita. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

”Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä rakennus- ja purkujätteen 

lajittelujärjestelmien edistämiseksi ainakin 

seuraavien jätteiden osalta: puu, kiviaines, 

metalli, lasi ja laasti”; 

Jotta voidaan saavuttaa 2 kohdan 

b alakohdassa asetettu tavoite, 

jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä rakennus- ja purkujätteen 

lajittelujärjestelmien edistämiseksi ainakin 

seuraavien jätteiden osalta: puu, 

mineraalifraktiot (betoni, tiilet, laatat ja 

keramiikka), metalli, lasi, muovi ja laasti.  

 Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä kaupallisen ja teollisjätteen 

lajittelujärjestelmien edistämiseksi 

ainakin seuraavien jätteiden osalta: 

metalli, muovi, paperi ja pahvi, biojäte, 

lasi ja puu. 

Or. en 

Perustelu 

On selvennettävä uudelleenkäytön ja sen valmistelun luonnetta ottaen huomioon näihin 

prosesseihin osallistuvat organisaatiot. Uudelleenkäyttöä koskevien määrällisten tavoitteiden 

käyttöönotto on tärkeää, jotta voidaan parantaa kaikkien jätevirtaan liittyvien toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja jotta uudelleenkäytön valmistelusta voitaisiin tehdä vaihtoehto muille 

jätteenkäsittelymenetelmille. Sama koskee parhaita käytäntöjä, koska jotkin jäsenvaltiot ovat 

jo ottaneet käyttöön tällaisia tavoitteita. 
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Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) vuoteen 2030 mennessä 

yhdyskuntajätteen valmistelua 

uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä on 

lisättävä vähintään 65 painoprosenttiin.”; 

d) vuoteen 2030 mennessä 

yhdyskuntajätteen valmistelua 

uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä on 

lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) vuoteen 2020 mennessä jäteöljyjen 

uusiokäyttöä on lisättävä vähintään 

60 painoprosenttiin unionissa tuotetuista 

ja kerätyistä jäteöljyistä; 

Or. en 

Perustelu 

Jäteöljyjen muuttaminen jälleen perusöljyiksi on resurssitehokas ja teknisesti täysin 

toteuttamiskelpoinen tapa hallita tätä vaarallista jätevirtaa. Jotta voidaan saavuttaa 

jäteöljyjen uusiokäytölle asetetut tavoitteet, uusiokäyttöä on tuettava EU:n laajuisilla 

keräämistavoitteilla. Jäteöljyjen erilliskeräystä harjoitetaan jo kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 

direktiivin 2008/98/EY 21 artiklan velvoitteiden mukaisesti. Siksi jäteöljyjen 

keräämistavoitteet edistävät 21 artiklan täytäntöönpanoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d b) vuoteen 2030 mennessä jäteöljyjen 

uusiokäyttöä on lisättävä vähintään 

85 painoprosenttiin unionissa tuotetuista 

ja kerätyistä jäteöljyistä; 

Or. en 

Perustelu 

Jäteöljyjen muuttaminen jälleen perusöljyiksi on resurssitehokas ja teknisesti täysin 

toteuttamiskelpoinen tapa hallita tätä vaarallista jätevirtaa. Jotta voidaan saavuttaa 

jäteöljyjen uusiokäytölle asetetut tavoitteet, uusiokäyttöä on tuettava EU:n laajuisilla 

keräämistavoitteilla. Jäteöljyjen erilliskeräystä harjoitetaan jo kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 

direktiivin 2008/98/EY 21 artiklan velvoitteiden mukaisesti. Siksi jäteöljyjen 

keräämistavoitteet edistävät 21 artiklan täytäntöönpanoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d c) jäteöljyjen uusiokäyttötavoitteiden 

saavuttamiseksi jäteöljyjen vuotuista 

keräämistä on vuoteen 2020 mennessä 

lisättävä vähintään 95 painoprosenttiin ja 

vuoteen 2025 mennessä 100 

painoprosenttiin unionissa valmistetuista 

ja kerätyistä öljyistä, tämän vaikuttamatta 

21 artiklan mukaisiin velvoitteisiin; 

Or. en 

Perustelu 

Jäteöljyjen muuttaminen jälleen perusöljyiksi on resurssitehokas ja teknisesti täysin 

toteuttamiskelpoinen tapa hallita tätä vaarallista jätevirtaa. Jotta voidaan saavuttaa 

jäteöljyjen uusiokäytölle asetetut tavoitteet, uusiokäyttöä on tuettava EU:n laajuisilla 

keräämistavoitteilla. Jäteöljyjen erilliskeräystä harjoitetaan jo kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 

direktiivin 2008/98/EY 21 artiklan velvoitteiden mukaisesti. Siksi jäteöljyjen 

keräämistavoitteet edistävät 21 artiklan täytäntöönpanoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 
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Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2008/98/EY 

11 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) Lisätään 11 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 5 a. Jotta tavanomaisen kaupallisen ja 

teollisjätteen kierrätystavoitteille 

saataisiin tarkka perustaso, komission 

kerää tällaisia jätteitä koskevia tietoja 

jäsenvaltioiden yhteisen raportoinnin 

avulla. 

 Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä 

tiedot sähköisesti komissiolle 

6 kuukauden kuluessa sen 

raportointivuoden päättymisestä, jolta 

tiedot on kerätty. Komission harkitsee 

kahden vuoden kuluttua tietojen 

keräämisestä vaikutustenarvioinnin 

perusteella mahdollisuutta asettaa erillisiä 

kierrätystavoitteita pysyvälle 

tavanomaiselle kaupalliselle ja teolliselle 

jätteelle vuoteen 2025 mennessä ainakin 

paperin, metallin ja biojätteen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Sen laskemiseksi, onko 11 artiklan 

2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 

3 kohdassa asetetut tavoitteet saavutettu, 

1. Sen laskemiseksi, onko 11 artiklan 

2 kohdan c–d c alakohdassa ja 11 artiklan 

3 kohdassa asetetut tavoitteet saavutettu, 

Or. en 
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Perustelu 

Mukautetaan viittausta 11 artiklan 2 kohtaa koskeviin tarkistuksiin. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) Jäsenvaltiot voivat sisällyttää 

laskelmiin tuotteet ja osat, jotka 

hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat 

toiminnanharjoittajat tai 

panttijärjestelmät ovat valmistelleet 

uudelleenkäyttöön. Jäsenvaltioiden on 

käytettävä uudelleenkäyttöön valmistellun 

ja kierrätetyn yhdyskuntajätteen 

mukautetun määrän laskemiseen 

toiminnanharjoittajilta saatuja 

todennettuja tietoja sekä liitteessä VI 

esitettyä kaavaa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 

mukaan, mikä on yhdyskuntajätteiden 

osuus poltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt 

metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset. 

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 

metallien kierrätyksen sen mukaan, mikä 

on yhdyskuntajätteiden osuus poltetusta 

jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit 
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täyttävät tietyt laatuvaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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 metallien painon 

laskemista koskevat yhteiset menetelmät ja 

kierrätettyjen metallien laatuperusteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

11 b artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio laatii yhteistyössä 

Euroopan ympäristökeskuksen kanssa 

kertomuksia 11 artiklan 2 kohdan c ja 

d alakohdassa ja 3 kohdassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta 

edistymisestä viimeistään kolme vuotta 

ennen kutakin näissä säännöksissä 

vahvistettua määräaikaa. 

1. Komissio laatii yhteistyössä 

Euroopan ympäristökeskuksen kanssa 

kertomuksia 11 artiklan 2 kohdan c–d c 

alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 

tapahtuneesta edistymisestä viimeistään 

kolme vuotta ennen kutakin näissä 

säännöksissä vahvistettua määräaikaa. 

Or. en 
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Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 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. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimia sen varmistamiseksi, että 

paikallisten viranomaisten sekä 

laajennettua tuottajan vastuuta tuotteita 

unionin markkinoille saattavan tuotteiden 

tuottajan puolesta soveltavien 

organisaatioiden suorittamat 

jätehuoltotoimijoiden valintamenettelyt 

käsittävät sosiaalisia lausekkeita, joiden 

avulla tuetaan yhteisötalouden yritysten 

asemaa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

22 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. ”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. 

1. ”Jäsenvaltioiden on varmistettava 

biojätteen erilliskeräys kompostia 

koskevien laatuvaatimusten 

varmistamiseksi ja 11 artiklan 2 kohdan a, 

c ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Or. en 
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Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY 

38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 

koskevat hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 

määritelmien tulkintaa. 

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 

koskevat jätteen syntymisen ehkäisemisen, 

uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja 

loppukäsittelyn määritelmien tulkintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

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 

Or. en 

Perustelu 

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön valmistelun tavoitteiden yhdistäminen on vastoin EU:n 

jätehierarkiaa, koska tavoitteet asetetaan näin samalla tavalla, mikä ei ole toiminnallisesti 

järkevää. Nämä kaksi toimintaa ovat luonteeltaan täysin erilaisia. Erilliset yhdyskuntajätteen 

kierrätystavoitteet auttavat vähentämään suurten painoon liittyvien aukkojen mahdollisuutta 

ja tietojen yhdistämisen vaikutuksia. Tämä on paras tapa käsitellä kohdennettuja tavoitteita, 

jotka koskevat laadukasta kierrätystä ja jätteen syntymisen ehkäisemistä uudelleenkäytön 

avulla. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 1 kohta 
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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: 

Or. en 

Perustelu 

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön valmistelun tavoitteiden yhdistäminen on vastoin EU:n 

jätehierarkiaa, koska tavoitteet asetetaan näin samalla tavalla, mikä ei ole toiminnallisesti 

järkevää. Nämä kaksi toimintaa ovat luonteeltaan täysin erilaisia. Erilliset yhdyskuntajätteen 

kierrätystavoitteet auttavat vähentämään suurten painoon liittyvien aukkojen mahdollisuutta 

ja tietojen yhdistämisen vaikutuksia. Tämä on paras tapa käsitellä kohdennettuja tavoitteita, 

jotka koskevat laadukasta kierrätystä ja jätteen syntymisen ehkäisemistä uudelleenkäytön 

avulla. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 

 

Or. en 
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Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

R: uudelleenkäyttöön valmisteltujen 

tuotteiden tai osien paino tiettynä 

vuotena; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


