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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio hyväksyi 2. joulukuuta 2015 uuden kiertotalouspaketin, 

 

joka sisältää kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman ja neljä jätettä koskevaa 

lainsäädäntöehdotusta. Tällä lainsäädäntöehdotuksella pyritään asettamaan jätteen 

vähentämistä, mukaan lukien kaatopaikalle sijoittamista, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, 

koskevat tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Ehdotuksella luodaan 

myös kunnianhimoinen ja uskottava pitkän aikavälin suunnitelma jätehuoltoa ja 

kierrätystoimintaa varten. 

 

Vaikka ITRE-valiokunta on päättänyt jakaa paketin neljään eri kokonaisuuteen, ne 

kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Moni jätealan tilastoja ja määritelmiä koskeva muutos esitetään 

jätealan puitedirektiivissä, kun taas näihin määritelmiin tai tilastoihin perustuvat tavoitteet ja 

velvoitteet esitetään kolmessa muussa direktiivissä. Siksi on syytä varmistaa kaikkien 

asiakokonaisuuksien johdonmukaisuus. 

 

Valmistelija pitää myönteisenä komission tarkistettua ehdotusta, koska siinä sovelletaan 

laajempaa, kokonaisvaltaisempaa ja realistisempaa lähestymistapaa. Luotettavien jätehuoltoa 

koskevien tilastojen toimittaminen on ratkaisevaa, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 

yhdenvertaiset lähtökohdat sekä tehokas jätehuolto unionissa. Tällä saralla tarvitaan kiistatta 

uusia parannuksia. Komission ehdottamien tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia ja 

kuitenkin samalla myös realistisia ja kaikkien jäsenvaltioiden saavutettavissa, koska muussa 

tapauksessa unionin sisämarkkinat saattavat hajaantua ja muuttua epäosallistaviksi, jolloin 

alan kehitys jäisi epätasaiseksi.  Siksi asianmukaiseen edistymiseen tarvitaan pitkän aikavälin 

visiota, jonka tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia. Valmistelija suhtautuu kuitenkin 

edelleen epäillen tavoitteiden asettamisessa käytettyihin menetelmiin, vaikka itse tavoitteet 

ovat asianmukaisia. Kun luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot on kerätty, tavoitteita ja 

kunnianhimoisia pyrkimyksiä on arvioitava uudelleen asianmukaisella tasolla. Valmistelijan 

mielestä on myös valitettavaa, että missään kohdin ehdotusta ei keskitytä kouluttamiseen ja 

tiedottamiseen, vaikka niiden olisi oltava kaikkien muutosten ytimessä. 

 

Kaatopaikoista annetun direktiivin muuttamisella pyritään parantamaan jätehuoltoa unionissa 

asettamalla jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskevia rajoituksia, jotka on toteutettava 

vuoteen 2030 mennessä, ja muita erilliskerättyä jätettä, muun muassa biojätettä, koskevia 

rajoituksia. Tällä ehdotuksella olisi kannustettava jätteen lajitteluun ja kierrätykseen 

jätehierarkian mukaisesti (katso jätealan puitedirektiivi). Valmistelija pitää ehdotusta 

myönteisenä ja katsoo, että määritelmät ja tarkat tilastotiedot ovat koko jätelainsäädännön 

kulmakivi. Ne ovat välttämättömiä, kun mitataan edistymistä jätelainsäädännön ja 

kiertotalouden tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Valmistelija haluaisi korostaa tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihdon merkitystä ei 

pelkästään unionin tasolla vaan myös talouden eri sektoreiden, muun muassa jätealan ja 

rahoitusalan, välillä. Tämä voitaisiin saavuttaa perustamalla viestintäfoorumeita, joiden avulla 

voitaisiin tiedottaa uusista teollisista ratkaisuista, mahdollistaa paremman yleiskuvan 

saaminen käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tukea teollista symbioosia, joka voi osaltaan 

merkittävästi vaikuttaa siirtymiseen kohti toimivampaa kiertotaloutta. Valmistelija katsoo 

myös, että komission tähän siirtymään myöntämiä varoja voitaisiin käyttää lisäksi jätteen, 

erityisesti vaarallisen jätteen, käsittelyä koskeviin tutkimushankkeisiin. 
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Valmistelija pitää myönteisenä ehdotusta jäsenvaltioiden raportointivelvoitteen 

yksinkertaistamisesta, vaikka jotkut komission ehdotuksen osat ovatkin tulkinnanvaraisia. 

Komissio ehdottaa myös järjestelmään, jossa kertomuksia laaditaan kolmen vuoden välein, 

mutta ei ole selvää, kuinka näitä määräaikoja voidaan noudattaa käytännössä ja milloin 

raportointiprosessi alkaa, sen jälkeen kun tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista 

lainsäädäntöä. Olisi oltava riittävästi aikaa pohdintaan ja tarvittaessa lisätoimiin. 

 

Valmistelija kannattaa biojätteen kaatopaikalle sijoittamisen rajoittamista, mutta katsoo, että 

biojätteen erilliskeräyksen olisi oltava pakollista ja että tarvetta biojätteen erilliskeräykseen 

olisi korostettava enemmän jätealan puitedirektiivissä. Tämän vuoksi valmistelija esittää 

tarkistuksia pakollisesta biojätteen erilliskeräyksestä myös jätealan puitedirektiiviin, jotta 

molempien menettelyjen välille saadaan selkeä yhteys. 

 

Yksittäisissä jäsenvaltioissa tuotettavan jätteen absoluuttisessa määrässä on suuria eroja. 

Komission ehdottamassa kaatopaikkoja koskevien (prosentteina ilmaistujen) tavoitteiden 

laskentamenetelmässä ei riittävästi oteta huomioon näitä eroja. Valmistelija katsoo, että 

komission olisi arvioitava myös tavoitetta, joka perustuu sellaisen jätteen kokonaismäärään, 

joka voidaan sijoittaa kaatopaikalle, laskettuna kiloina henkilöä kohti vuodessa. Tämä 

helpottaisi vertailua jäsenvaltioiden välillä ja parantaisi jätehierarkiassa korkeimmalla tasolla 

olevan jätteen syntymisen ehkäisemisen arviointia. Näin ollen sen edistäisi myös vuosittain 

tuotettavan jätteen kokonaismäärän vähentämistä. 

 

Valmistelija haluaisi korostaa tarvetta olemassa olevan jätelainsäädännön asianmukaiseen 

soveltamiseen ja täytäntöönpanoon. Mahdollisissa uusissa komission toimissa olisi otettava 

huomioon toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä esitetyt 

sitoumukset. 

TARKISTUKSET 

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

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Biohajoava yhdyskuntajäte 

muodostaa suuren osan 

yhdyskuntajätteestä. Käsittelemättömän 

biohajoavan jätteen sijoittamisella 

kaatopaikalle on huomattavia kielteisiä 

ympäristövaikutuksia, sillä se aiheuttaa 

(6) Biohajoava yhdyskuntajäte 

muodostaa suuren osan 

yhdyskuntajätteestä. Käsittelemättömän 

biohajoavan jätteen sijoittamisella 

kaatopaikalle on huomattavia kielteisiä 

ympäristövaikutuksia, sillä se aiheuttaa 
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kasvihuonekaasujen päästöjä ja pinta- ja 

pohjaveden, maaperän ja ilman 

pilaantumista. Vaikka direktiivissä 

1999/31/EY vahvistetaan biohajoavan 

jätteen kaatopaikalle sijoittamisen 

vähentämistä koskevat tavoitteet, on 

aiheellista ottaa käyttöön biohajoavan 

jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskevia 

uusia rajoituksia kieltämällä sellaisen 

biohajoavan jätteen sijoittaminen 

kaatopaikalle, joka on kerätty erikseen 

direktiivin 2008/98/EY 22 artiklan 

mukaisesti. 

kasvihuonekaasujen päästöjä ja pinta- ja 

pohjaveden, maaperän ja ilman 

pilaantumista. Vaikka direktiivissä 

1999/31/EY vahvistetaan biohajoavan 

jätteen kaatopaikalle sijoittamisen 

vähentämistä koskevat tavoitteet, on 

aiheellista ottaa käyttöön biohajoavan 

jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskevia 

uusia rajoituksia kieltämällä sellaisen 

biohajoavan jätteen sijoittaminen 

kaatopaikalle, joka olisi kerättävä erikseen 

direktiivin 2008/98/EY 22 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Kaatopaikalle sijoittamisen 

asteittainen vähentäminen on tarpeen, jotta 

estetään haitalliset vaikutukset ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön ja varmistetaan 

taloudellisesti arvokkaiden jätemateriaalien 

asteittainen ja tehokas hyödyntäminen 

asianmukaisen jätehuollon avulla 

jätehierarkian mukaisesti. Vähentämisellä 

olisi estettävä liiallisen kapasiteetin 

kehittyminen jäännösjätettä käsitteleviin 

laitoksiin esimerkiksi käsittelemättömän 

yhdyskuntajätteen energian hyödyntämistä 

tai perustason mekaanis-biologista 

käsittelyä varten, sillä se voisi haitata 

yhdyskuntajätteen valmistelua 

uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä 

koskevien, direktiivin 2008/98/EY 

11 artiklassa säädettyjen unionin pitkän 

aikavälin tavoitteiden toteuttamista. 

Vastaavasti, vaikka jäsenvaltioiden on 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että kaatopaikoille 

sijoitetaan ainoastaan esikäsiteltyä jätettä, 

kyseisen velvoitteen täyttäminen ei saisi 

johtaa ylikapasiteetin luomiseen 

(8) Kaatopaikalle sijoittamisen 

asteittainen vähentäminen on tarpeen, jotta 

estetään haitalliset vaikutukset ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön ja varmistetaan 

taloudellisesti arvokkaiden jätemateriaalien 

asteittainen ja tehokas hyödyntäminen 

asianmukaisen jätehuollon avulla 

direktiivissä 2008/98/EY säädetyn 

jätehierarkian mukaisesti. Kaatopaikalle 

sijoittamisen asteittainen vähentäminen 

muuttaa merkittävästi useiden 

jäsenvaltioiden jätehuoltoa. Jätteiden 

keräystä ja käsittelyä koskevien 

tilastotietojen parantamisella olisi voitava 

estää liiallisen kapasiteetin kehittyminen 

jäännösjätettä käsitteleviin laitoksiin 

esimerkiksi käsittelemättömän 

yhdyskuntajätteen energian hyödyntämistä 

tai perustason mekaanis-biologista 

käsittelyä varten, sillä se voisi haitata 

yhdyskuntajätteen valmistelua 

uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä 

koskevien, direktiivin 2008/98/EY 

11 artiklassa säädettyjen unionin pitkän 

aikavälin tavoitteiden toteuttamista. 
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jäännösyhdyskuntajätteen käsittelyä varten. 

Tämän tarkoituksena on myös estää 

ihmisten terveyteen ja ympäristöön 

kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Jotta 

voitaisiin varmistaa direktiivin 2008/98/EY 

11 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja 

tämän direktiivin 5 artiklassa määritellyn 

kaatopaikkoja koskevan 

vähentämistavoitteen välinen 

johdonmukaisuus sekä kyseisten 

tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan 

infrastruktuurin ja investointien 

koordinoitu suunnittelu, niille 

jäsenvaltioille, jotka voivat saada lisäaikaa 

yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden 

saavuttamiseen, olisi lisäksi annettava 

lisäaikaa myös tässä direktiivissä säädetyn 

kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrän 

vähentämistavoitteen täyttämiseen vuoteen 

2030 mennessä. 

Vastaavasti, vaikka jäsenvaltioiden on 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että kaatopaikoille 

sijoitetaan ainoastaan esikäsiteltyä jätettä, 

kyseisen velvoitteen täyttäminen ei saisi 

johtaa ylikapasiteetin luomiseen 

jäännösyhdyskuntajätteen käsittelyä varten 

ja sen avulla saadaan korkealaatuista 

lajiteltua materiaalia. Tämän 

tarkoituksena on myös estää ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia 

haitallisia vaikutuksia. Jotta voitaisiin 

varmistaa direktiivin 2008/98/EY 

11 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja 

tämän direktiivin 5 artiklassa määritellyn 

kaatopaikkoja koskevan 

vähentämistavoitteen välinen 

johdonmukaisuus sekä kyseisten 

tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan 

infrastruktuurin ja investointien 

koordinoitu suunnittelu, niille 

jäsenvaltioille, jotka voivat saada lisäaikaa 

yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden 

saavuttamiseen, olisi lisäksi annettava 

lisäaikaa myös tässä direktiivissä säädetyn 

kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrän 

vähentämistavoitteen täyttämiseen vuoteen 

2030 mennessä. On myös tarpeen 

varmistaa, että jätteiden siirtoja unionissa 

suunnitellaan koordinoidusti, niin että 

jätettä käsitellään 

kustannustehokkaimmalla ja 

kestävimmällä tavalla. 

Or. en 

 



 

PA\1093747FI.doc 7/13 PE582.213v01-00 

 FI 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Komission olisi arvioitava, onko 

aiheellista asettaa tavoite sellaisen jätteen 

kokonaismäärälle, joka voidaan sijoittaa 

kaatopaikalle, laskettuna kiloina henkilöä 

kohti vuodessa. Tällainen tavoite 

helpottaisi vertailua jäsenvaltioiden välillä 

ja parantaisi jätehierarkiassa 

korkeimmalla tasolla olevan jätteen 

syntymisen ehkäisemisen arviointia. Näin 

ollen sen edistäisi myös vuosittain 

tuotettavan jätteen kokonaismäärän 

vähentämistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 b) Direktiivin 1999/31/EY 

tavoitteiden saavuttamiseksi komission 

olisi edistettävä koordinointia ja tiedon ja 

parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä 

jäsenvaltioiden välillä että talouden eri 

alojen, myös jätealan ja rahoitusalan, 

välillä. Tämä voitaisiin saavuttaa 

perustamalla viestintäfoorumeita, joiden 

avulla voitaisiin tiedottaa uusista 

teollisista ratkaisuista ja mahdollistaa 

paremman yleiskuvan saaminen 

käytettävissä olevasta kapasiteetista ja 

jotka edistäisivät myös yhteyksien 

luomista jätealan ja rahoitusalan välille ja 

tukisivat teollista symbioosia. 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 c) On olennaisen tärkeää varmistaa, 

että olemassa olevaa jätelainsäädäntöä 

sovelletaan ja se pannaan täytäntöön 

asianmukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jäsenvaltioiden raportoimat 

tilastotiedot ovat komissiolle oleellisia, 

jotta se voi arvioida jätelainsäädännön 

noudattamista eri jäsenvaltioissa. 

Tilastojen laatua, luotettavuutta ja 

vertailukelpoisuutta olisi parannettava 

ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste 

kaikelle jätetiedolle, poistamalla 

tarpeettomat raportointivaatimukset, 

vertailemalla kansallisia 

raportointimenetelmiä sekä ottamalla 

käyttöön tietojen laaduntarkastusta koskeva 

kertomus. Jätehuollon tilastotietojen 

raportoinnin luotettavuus on erittäin 

tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon 

kannalta ja jäsenvaltioiden tietojen 

vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. 

Tästä syystä jäsenvaltioilta olisi 

edellytettävä, että ne käyttävät direktiivissä 

1991/31/EY vahvistettujen tavoitteiden 

noudattamista koskevia kertomuksia 

laatiessaan uusinta komission ja 

kansallisten tilastotoimistojen kehittämää 

menetelmää. 

(11) Jäsenvaltioiden raportoimat 

tilastotiedot ovat komissiolle oleellisia, 

jotta se voi arvioida jätelainsäädännön 

noudattamista eri jäsenvaltioissa. 

Tilastojen laatua, luotettavuutta ja 

vertailukelpoisuutta olisi parannettava 

ottamalla käyttöön kaikelle jätetiedolle 

yksi vastaanottopiste, jonka olisi oltava 

Eurostat, ja poistamalla tarpeettomat 

raportointivaatimukset, vertailemalla 

kansallisia raportointimenetelmiä sekä 

ottamalla käyttöön tietojen 

laaduntarkastusta koskeva kertomus. 

Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin 

luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan 

täytäntöönpanon kannalta ja 

jäsenvaltioiden tietojen 

vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. 

Tästä syystä jäsenvaltioilta olisi 

edellytettävä, että ne käyttävät direktiivissä 

1991/31/EY vahvistettujen tavoitteiden 

noudattamista koskevia kertomuksia 

laatiessaan uusinta komission ja 

kansallisten tilastotoimistojen kehittämää 

menetelmää. 

Or. en 
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Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Yhdessä yhdyskuntajätteen kanssa 

kerätyn vaarallisen jätteen sijoittaminen 

kaatopaikalle voi muodostaa riskin 

ihmisten terveydelle ja ympäristölle. 

Vaarallisen jätteen käsittelyä koskevat 

tutkimusohjelmat auttaisivat 

vähentämään sen kaatopaikalle 

sijoittamista. Niinpä kiertotalouteen 

siirtymisen tukemiseen myönnettyjä 

unionin varoja voitaisiin käyttää näihin 

ohjelmiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Tämä direktiivi on hyväksytty 

ottaen huomioon 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa paremmasta 

lainsäädännöstä annetut sitoumukset, ja 

se olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi 

sovellettava kyseisen sopimuksen 

sisältämien ohjeiden mukaisesti. 

Or. en 

 



 

PE582.213v01-00 10/13 PA\1093747FI.doc 

FI 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/31/EY 

5 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio tarkastelee viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2024 mahdollisuutta 

tiukentaa 5 kohdassa vahvistettua tavoitetta 

ja ottaa käyttöön muuta kuin 

yhdyskuntajätettä olevan tavanomaisen 

jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevia 

rajoituksia. Tätä varten komission 

kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa 

ehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle.”; 

7. Komissio tarkastelee viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2024 mahdollisuutta 

tiukentaa 5 kohdassa vahvistettua tavoitetta 

ja ottaa käyttöön muuta kuin 

yhdyskuntajätettä olevan tavanomaisen 

jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevia 

rajoituksia. Komissio arvioi myös, onko 

aiheellista asettaa tavoite sellaisen jätteen 

kokonaismäärälle, joka voidaan sijoittaa 

kaatopaikalle, laskettuna kiloina henkilöä 

kohti vuodessa. Tätä varten komission 

kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa 

ehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 1999/31/EY 

14 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a) lisätään artikla seuraavasti: 

 ”14 a artikla 

 Välineet toimivampaan kiertotalouteen 

siirtymisen edistämiseksi 

 1. Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista 

edistääkseen hyödynnettävä liitteessä III a 

tarkoitettuja välineitä tai toimenpiteitä. 

 2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle 1 kohdan mukaisesti käyttöön 

otetuista erityisvälineistä tai 
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toimenpiteistä ennen ...  [lisätään 

päivämäärä, joka on kahdeksantoista 

kuukautta tämän direktiivin 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

vuoden välein.” 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 1999/31/EY  

Liite III a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a)  lisätään tämän direktiivin liitteen 

mukainen liite III a. 

Or. en 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite (uusi) 

Direktiivi 1999/31/EY  

Liite III a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE 

 Lisätään liite III a seuraavasti: 

 ”Liite III a 

 Välineet toimivampaan kiertotalouteen 

siirtymisen edistämiseksi 

 1. Taloudelliset välineet: 

 1.1  kaatopaikkaverojen ja/tai -

maksujen nostaminen asteittain kaikissa 

jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte, 

muu jäte); 

 1.2  jätteenpolttoverojen ja/tai -

maksujen käyttöönotto tai korottaminen 

tai erityiset kierrätettävissä olevan jätteen 

polttokiellot; 
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 1.3  ”maksa itse omat 

jätekustannuksesi” -järjestelmien 

asteittainen käyttöönotto kaikkialla 

jäsenvaltioiden alueella 

yhdyskuntajätteen tuottajien 

kannustamiseksi vähentämään jätettä, 

käyttämään sitä uudelleen tai 

kierrättämään jätteensä; 

 1.4  toimenpiteet, joilla parannetaan 

nykyisten ja tulevien tuottajan vastuuta 

koskevien järjestelmien 

kustannustehokkuutta; 

 1.5  tuottajan vastuuta koskevien 

järjestelmien laajentaminen uusiin 

jätevirtoihin; 

 1.6  taloudelliset kannustimet 

paikallisille viranomaisille jätteen 

syntymisen ehkäisemisen sekä 

erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja 

tehostamisen edistämiseksi; 

 1.7  toimenpiteet 

uudelleenkäyttösektorin kehittämisen 

tueksi; 

 1.8  toimenpiteet sellaisten haitallisten 

tukien poistamiseksi, jotka eivät ole 

jätehierarkian mukaisia. 

 2.  Muut toimenpiteet: 

 2.1  tekniset ja verotukselliset 

toimenpiteet uudelleenkäyttöön tulevien 

tuotteiden ja kierrätysmateriaalien (myös 

kompostoitujen materiaalien) 

markkinoiden kehittämiseksi sekä 

kierrätysmateriaalien laadun 

parantamiseksi; 

 2.2  toimenpiteet yleisen tietämyksen 

lisäämiseksi asianmukaisesta 

jätehuollosta ja roskaamisen 

vähentämisestä, mukaan lukien 

tapauskohtaiset kampanjat sen 

varmistamiseksi, että jätteen syntymistä 

ehkäistään sen lähteellä ja että 

erilliskeräysjärjestelmien käyttöaste on 

korkea; 

 2.3  toimenpiteet, mukaan lukien 

digitaalisin keinoin toteutetut 
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toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että 

jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten 

viranomaisten toimet sovitetaan 

asianmukaisesti yhteen ja että muut 

keskeiset sidosryhmät voivat osallistua; 

 2.4  Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen käyttö asiaa 

koskevien tavoitteiden täyttämiseen 

tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin 

kehittämisen rahoittamiseksi; 

 2.5  viestintäfoorumien perustaminen 

toimialojen ja myös jäsenvaltioiden 

parhaita käytäntöjä koskevaa 

tiedonvaihtoa varten; 

 2.6  kaikki vaihtoehtoiset tai 

lisätoimenpiteet, joilla pyritään samoihin 

tavoitteisiin.” 

Or. en 

 

 

 

 

 


