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Tarkistus 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä on tarkoitus 
ensisijaisesti edistää kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja, ehkäistä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä 
edistää tällaisen romun uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja, 
jotta loppukäsittelyyn tulevan jätteen 
määrää voidaan vähentää ja edistää 
resurssien tehokasta käyttöä. Direktiivillä 
pyritään myös tehostamaan kaikkien 
toimijoiden, kuten tuottajien, jakelijoiden 
ja kuluttajien sekä erityisesti suoraan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräämiseen ja käsittelyyn osallistuvien 
toimijoiden ympäristönsuojelutoimia 
sähkö- ja elektroniikkalaitteitten elinkaaren 
aikana. Erityisesti tuottajan vastuuta 
koskevan periaatteen soveltaminen eri 
tavoin eri maissa saattaa aiheuttaa 
huomattavia eroja taloudellisten 
toimijoiden taloudellisiin rasitteisiin.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
koskevaan jätehuoltoon liittyvien 
kansallisten politiikkojen erot heikentävät 
kierrätyspolitiikkojen tehokkuutta. Tästä 
syystä keskeiset perusteet olisi 
vahvistettava yhteisön tasolla.

(7) Tällä direktiivillä on tarkoitus 
ensisijaisesti edistää kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja, ehkäistä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä 
edistää tällaisen romun uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja, 
jotta voidaan vähentää loppukäsittelyyn 
tulevan jätteen määrää ja edistää resurssien 
tehokasta käyttöä ja strategisten raaka-
aineiden keräämistä. Direktiivillä pyritään 
myös tehostamaan kaikkien toimijoiden, 
kuten tuottajien, jakelijoiden ja kuluttajien 
sekä erityisesti suoraan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja 
käsittelyyn osallistuvien toimijoiden 
ympäristönsuojelutoimia sähkö- ja 
elektroniikkalaitteitten elinkaaren aikana. 
Erityisesti tuottajan vastuuta koskevan 
periaatteen soveltaminen eri tavoin eri 
maissa saattaa aiheuttaa huomattavia eroja 
taloudellisten toimijoiden taloudellisiin 
rasitteisiin. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevaan 
jätehuoltoon liittyvien kansallisten 
politiikkojen erot heikentävät 
kierrätyspolitiikkojen tehokkuutta. Tästä 
syystä keskeiset perusteet olisi 
vahvistettava yhteisön tasolla.

Or. en

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu tarjoaa mahdollisuuden palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkatuotteisiin sidotut strategiset raaka-aineet takaisin materiaalivirtoihin.
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Tarkistus 43
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä on tarkoitus 
ensisijaisesti edistää kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja, ehkäistä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä 
edistää tällaisen romun uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja, 
jotta loppukäsittelyyn tulevan jätteen 
määrää voidaan vähentää ja edistää 
resurssien tehokasta käyttöä. Direktiivillä 
pyritään myös tehostamaan kaikkien 
toimijoiden, kuten tuottajien, jakelijoiden 
ja kuluttajien sekä erityisesti suoraan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräämiseen ja käsittelyyn osallistuvien 
toimijoiden ympäristönsuojelutoimia 
sähkö- ja elektroniikkalaitteitten elinkaaren 
aikana. Erityisesti tuottajan vastuuta 
koskevan periaatteen soveltaminen eri 
tavoin eri maissa saattaa aiheuttaa 
huomattavia eroja taloudellisten 
toimijoiden taloudellisiin rasitteisiin. 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
koskevaan jätehuoltoon liittyvien 
kansallisten politiikkojen erot heikentävät 
kierrätyspolitiikkojen tehokkuutta. Tästä 
syystä keskeiset perusteet olisi 
vahvistettava yhteisön tasolla. 

(7) Tällä direktiivillä on tarkoitus 
ensisijaisesti edistää kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja, ehkäistä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä 
edistää tällaisen romun uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja, 
jotta voidaan vähentää loppukäsittelyyn 
tulevan jätteen määrää ja edistää resurssien 
tehokasta käyttöä. Direktiivillä pyritään 
myös tehostamaan kaikkien toimijoiden, 
kuten tuottajien, jakelijoiden ja kuluttajien 
sekä erityisesti suoraan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja 
käsittelyyn osallistuvien toimijoiden 
ympäristönsuojelutoimia sähkö- ja 
elektroniikkalaitteitten elinkaaren aikana. 
Erityisesti tuottajan vastuuta koskevan 
periaatteen soveltaminen eri tavoin eri 
maissa saattaa aiheuttaa huomattavia eroja 
taloudellisten toimijoiden taloudellisiin 
rasitteisiin. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevaan
jätehuoltoon liittyvien kansallisten 
politiikkojen erot heikentävät 
kierrätyspolitiikkojen tehokkuutta. Tästä 
syystä keskeiset perusteet olisi 
vahvistettava yhteisön tasolla ja olisi 
kehitettävä yhdenmukaistetut normit 
keräämistä ja käsittelyä varten.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetut normit helpottaisivat keräämistä ja käsittelyä ja mahdollistaisivat myös 
valvonnan ja raportoinnin parantamisen.
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Tarkistus 44
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä 
kaikki kuluttajien käyttämät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä ammattikäyttöön 
tarkoitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. 
Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, 
ettei rajoiteta turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia koskevan yhteisön 
lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan 
yhteisön erityislainsäädännön, varsinkaan 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista 6 päivänä syyskuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/66/EY 
soveltamista, eikä yhteisön 
tuotelainsäädännön, erityisesti energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteista sekä neuvoston direktiivin 
92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/57/EY ja 
2000/55/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/32/EY soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tuottajan vastuun 
periaate, mikä osaltaan rohkaisee 
suunnittelemaan ja tuottamaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita siten, että otetaan 
täysimääräisesti huomioon niiden korjaus, 
mahdollinen ajantasaistaminen, 
uudelleenkäyttö, purkaminen ja kierrätys, 
sekä helpotetaan näitä toimintoja.

(10) Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä 
kaikki kuluttajien käyttämät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä ammattikäyttöön 
tarkoitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. 
Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, 
ettei rajoiteta turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia koskevan yhteisön 
lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan 
yhteisön erityislainsäädännön, varsinkaan 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista 6 päivänä syyskuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/66/EY 
soveltamista, eikä yhteisön 
tuotelainsäädännön, erityisesti energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteista sekä neuvoston direktiivin 
92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/57/EY ja 
2000/55/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/32/EY soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tuottajan vastuun 
periaate, mikä osaltaan rohkaisee 
suunnittelemaan ja tuottamaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita siten, että otetaan 
täysimääräisesti huomioon niiden korjaus, 
mahdollinen ajantasaistaminen, 
uudelleenkäyttö, purkaminen ja kierrätys, 
sekä helpotetaan näitä toimintoja. 
Soveltamisalan ulkopuolelle olisi
suljettava muun muassa suuret kiinteät 
teollisuusasennukset, koska ne on 
asennettu kiinteästi ja niitä käytetään 
pysyvästi tietyssä paikassa ja niiden 
rakentamisesta ja purkamisesta vastaavat 
ammattilaiset, joten niiden jätevirta on 
säännelty. Saman tulisi koskeva 
vastaavasti suuria kiinteitä 
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teollisuustyökaluja, jotka asennetaan 
käytettäväksi tietyssä paikassa. Lisäksi 
soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitetut 
liikkuvat koneet, koska myös niiden 
purkamisesta ja loppukäsittelystä 
vastaavat ammattilaiset ja kyseessä on 
siten hallittu jätevirta. 

Or. de

Perustelu

Sekä kiinteät asennukset, suuret kiinteät teollisuustyökalut, yksinomaan ammattikäyttöön 
tarkoitetut liikkuvat koneet että aurinkosähkömoduulit muodostavat säännellyn jätevirran, 
jolloin ei ole vaaraa, että jätteestä huolehdittaisiin lajittelematta tai käsittelemättä.

Tarkistus 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
jätettävä yhteen rakennukseen kiinteästi 
kytketyt laitokset ja tuotteet, joilla 
tuotetaan lämmitystä ja prosessilämpöä, 
jäähdytystä tai lämmintä vettä, koska ne 
on asennettu kiinteästi ja niitä käytetään 
pysyvästi tietyssä paikassa, niiden 
kokoamisesta ja purkamisesta vastaavat 
ammattilaiset ja siten on kyse säännellystä 
jätevirrasta.

Or. de

Perustelu

Kun kyseessä ovat laitteet, jotka muodostavat rakennuksen kiinteän osan, niin koulutetut 
ammattilaiset huolehtivat niiden suunnittelusta, pysyvästä ja kiinteästä asennuksesta, 
jatkuvan käytön aikana tapahtuvasta huollosta, käyttöiän päättymisen jälkeen tapahtuvasta 
purkamisesta ja kierrättämisestä.
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Tarkistus 46
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erillinen keräys on ensimmäinen 
edellytys sille, että varmistetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erityinen käsittely 
ja kierrätys, ja se on tarpeen, jotta 
saavutetaan ihmisten ja ympäristön 
suojelun haluttu taso yhteisössä.
Jakelijoilla on merkittävä tehtävä sähkö- ja 
elektroniikkaromun keräämisen 
onnistumisen edistämisessä. Tätä varten 
olisi huolehdittava käytännön järjestelyistä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
palauttamiseksi, muun muassa 
järjestämällä yleisiä keräyspisteitä, joihin 
kotitaloudet voisivat palauttaa laitteensa 
vähintään maksutta. Jakelijoilla on 
merkittävä tehtävä sähkö- ja 
elektroniikkaromun keräämisen 
onnistumisen edistämisessä.

(13) Erillinen keräys on ensimmäinen 
edellytys sille, että varmistetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erityinen käsittely 
ja kierrätys, ja se on tarpeen, jotta 
saavutetaan ihmisten ja ympäristön 
suojelun haluttu taso yhteisössä.
Jakelijoilla on merkittävä tehtävä sähkö- ja 
elektroniikkaromun keräämisen 
onnistumisen edistämisessä. Tätä varten 
olisi huolehdittava käytännön järjestelyistä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
palauttamiseksi, muun muassa 
järjestämällä yleisiä keräyspisteitä, joihin 
kotitaloudet voisivat palauttaa laitteensa 
vähintään maksutta. Jakelijoilla, kunnilla 
ja kierrättäjillä on kaikilla merkittävä 
tehtävä sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräämisen ja käsittelyn onnistumisen 
edistämisessä, ja siten tämän direktiivin 
vaatimusten olisi koskettava niitä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja 
käsittelyyn osallistuvien toimijoiden odotetaan varmistavan, että tätä lainsäädäntöä 
noudatetaan. 

Tarkistus 47
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan saavuttaa suojelun (14) Jotta voidaan saavuttaa suojelun 
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haluttu taso ja yhdenmukaiset 
ympäristötavoitteet yhteisössä, 
jäsenvaltioiden olisi toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
loppukäsittely lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukossa 
mahdollisimman vähiin ja saavuttaa sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun 
erilliskeräyksessä korkea taso. Jotta 
varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät 
luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, 
olisi vaadittava, että jäsenvaltiot 
saavuttavat sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämisessä 
korkean keräysasteen ; erityisesti tämä 
koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita ja 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
jäähdytys- ja pakastuslaitteita, kun otetaan 
huomioon niiden suuret 
ympäristövaikutukset ja asetuksen (EY) 
N:o 2037/2000 sekä asetuksen (EY) 
N:o 842/2006 vaatimukset. Vaikutusten 
arviointiin sisältyvien tietojen mukaan 
65 prosenttia markkinoille saatetuista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista kerätään jo 
erikseen, mutta tästä määrästä yli puolet 
käsitellään sääntöjen vastaisesti tai viedään 
laittomasti maasta. Tästä syystä aiheutuu 
arvokkaan uusioraaka-aineen menetyksiä ja 
ympäristövahinkoja. Näiden vaikutusten 
välttämiseksi on asetettava 
kunnianhimoinen keräystavoite.

haluttu taso ja yhdenmukaiset 
ympäristötavoitteet yhteisössä, 
jäsenvaltioiden olisi toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
loppukäsittely lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukossa 
mahdollisimman vähiin ja saavuttaa sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun 
erilliskeräyksessä korkea taso. Jotta 
varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät 
luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, 
olisi vaadittava, että jäsenvaltiot 
saavuttavat sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämisessä 
korkean keräysasteen; erityisesti tämä 
koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita ja 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
jäähdytys- ja pakastuslaitteita, kun otetaan 
huomioon niiden suuret 
ympäristövaikutukset ja asetuksen (EY) 
N:o 2037/2000 sekä asetuksen (EY) 
N:o 842/2006 vaatimukset. Vaikutusten 
arviointiin sisältyvien tietojen mukaan 
65 prosenttia markkinoille saatetuista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista kerätään jo 
erikseen, mutta tästä määrästä yli puolet 
käsitellään sääntöjen vastaisesti tai viedään 
laittomasti maasta. Tästä syystä aiheutuu 
arvokkaan uusioraaka-aineen menetyksiä ja 
ympäristövahinkoja. Näiden vaikutusten 
välttämiseksi on asetettava 
kunnianhimoinen keräystavoite. On 
tärkeää varmistaa, että noudattamisen 
valvomiseen käytettävissä järjestelyissä 
huolehditaan siitä, että paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset saavat 
asianmukaisen ja jatkuvan korvauksen 
mahdollisesta taloudellisesta tai 
hallinnollisesta kuormituksesta, jota 
tämän direktiivin täytäntöönpano ajan 
kuluessa aiheuttaa, mieluummin kuin että 
ne saavat kiinteän summan 
täytäntöönpanoprosessin alussa.

Or. en
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Perustelu

Paikalliset ja alueelliset elimet vastaavat monissa jäsenvaltioissa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämisen varmistamisesta. Täytäntöönpanon valvontaa koskevissa 
järjestelyissä on siksi huolehdittava asianmukaisesta korvauksesta direktiivin 
täytäntöönpanon aikana eikä ainoastaan tarjottava kertaluontoista tai satunnaista korvausta.

Tarkistus 48
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan saavuttaa suojelun 
haluttu taso ja yhdenmukaiset 
ympäristötavoitteet yhteisössä, 
jäsenvaltioiden olisi toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
loppukäsittely lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukossa 
mahdollisimman vähiin ja saavuttaa sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun erillisessä 
keräämisessä korkea taso. Jotta 
varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät 
luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, 
olisi vaadittava, että jäsenvaltiot 
saavuttavat kotitalouksilta peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräämisessä korkean keräysasteen; 
erityisesti tämä koskee otsonikerrosta 
heikentäviä aineita ja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältäviä jäähdytys- ja 
pakastuslaitteita, kun otetaan huomioon 
niiden suuret ympäristövaikutukset ja 
asetuksen (EY) N:o 2037/2000 sekä 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 vaatimukset.
Vaikutusten arviointiin sisältyvien tietojen 
mukaan 65 prosenttia markkinoille 
saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista 
kerätään jo erikseen, mutta tästä määrästä 
yli puolet käsitellään sääntöjen vastaisesti 
tai viedään laittomasti maasta. Tästä syystä 
aiheutuu arvokkaan uusioraaka-aineen 

(14) Jotta voidaan saavuttaa suojelun 
haluttu taso ja yhdenmukaiset 
ympäristötavoitteet yhteisössä, 
jäsenvaltioiden olisi toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
loppukäsittely lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukossa 
mahdollisimman vähiin ja saavuttaa sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun erillisessä 
keräämisessä korkea taso. Jotta 
varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät 
luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, 
olisi vaadittava, että jäsenvaltiot 
saavuttavat kotitalouksilta peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräämisessä korkean keräysasteen; 
erityisesti tämä koskee otsonikerrosta 
heikentäviä aineita ja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältäviä jäähdytys- ja 
pakastuslaitteita, kun otetaan huomioon 
niiden suuret ympäristövaikutukset ja 
asetuksen (EY) N:o 2037/2000 sekä 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 vaatimukset.
Vaikutusten arviointiin sisältyvien tietojen 
mukaan 65 prosenttia markkinoille 
saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista 
kerätään jo erikseen, mutta tästä määrästä 
yli puolet käsitellään sääntöjen vastaisesti 
tai viedään laittomasti maasta, tai 
käsitellään asianmukaisesti mutta 
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menetyksiä ja ympäristövahinkoja. Näiden 
vaikutusten välttämiseksi on asetettava 
kunnianhimoinen keräystavoite.

käsiteltyjä määriä ei ilmoiteta. Tästä 
syystä aiheutuu arvokkaan uusioraaka-
aineen menetyksiä, ympäristövahinkoja ja 
epäjohdonmukaisten tietojen antamista.
Näiden vaikutusten välttämiseksi on 
asetettava kunnianhimoinen keräystavoite, 
velvoitettava kaikki sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua keräävät toimijat 
varmistamaan sen ympäristön kannalta 
moitteeton käsittely sekä vaadittava niitä 
ilmoittamaan kerätyt ja käsitellyt määrät.
On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot 
huolehtivat direktiivin tehokkaasta 
täytäntöönpanosta erityisesti EU:sta 
vietävien käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valvonnan osalta.

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdotusta täydentävällä tekstillä korostetaan tietojen keruuta, tehokasta 
täytäntöönpanoa sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja käsittelyyn 
osallistuvien toimijoiden mukaan ottamista.

Tarkistus 49
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Laitteen hyödyntäminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöä varten ja kierrättäminen 
voidaan laskea tämän direktiivin 
7 artiklassa määriteltyihin tavoitteisiin
ainoastaan, jos hyödyntäminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöä varten tai kierrätys ei ole 
vastoin laitteeseen sovellettavaa EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

(17) Laitteen hyödyntäminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöä varten ja kierrättäminen 
voidaan laskea tämän direktiivin 
7 artiklassa määriteltyihin tavoitteisiin 
ainoastaan, jos hyödyntäminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöä varten tai kierrätys ei ole 
vastoin laitteeseen sovellettavaa EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Laitteen 
asianmukainen hyödyntäminen, 
valmistelu uudelleenkäyttöä varten ja 
kierrättäminen sisältyvät moitteettomaan 
resurssien hallintaan ja niiden avulla 
optimoidaan resurssien tarjonta.
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Or. en

Perustelu

Nämä prosessit ovat resurssien talteenoton tärkeitä kanavia, ja niiden asianmukainen 
toteuttaminen on tärkeää.

Tarkistus 50
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintää maksutta.
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava
vähintään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely.
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia 
ottamaan kokonaisvastuu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun keräyksestä,
erityisesti rahoittamalla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, mukaan 
luettuna kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, keräys koko 
jäteketjun ajan, jotta voidaan välttää 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen 
tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdenmukaistamalla tuottajien 
rahoitusvelvollisuudet EU:ssa siirtämällä
tämän jätteen keräyskustannukset 
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Jotta 
tuottajan vastuun periaate saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, 
kunkin tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta.
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely koko 
jäteketjussa, mukaan luettuina jakelijat.
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava kaikkia
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
käsitteleviä toimijoita auttamaan 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa, 
jotta voidaan välttää erilliskerätyn sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun alle 
optimaalisen tason jäävä käsittely ja laiton 
vienti. Jotta tämän jätteen 
keräyskustannukset voidaan siirtää
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
tuottajia käsittelemään kaikki kerätty 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.
Asianmukaisen käsittelyn 
mahdollistamiseksi kuluttajat vastaavat 
siitä, että käyttöikänsä päähän tulleet 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet viedään 
keräyspisteeseen. Jotta tuottajan vastuun 
periaate saadaan hyödynnettyä 
mahdollisimman tehokkaasti, kunkin 
tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
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velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään.
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta 
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään.
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta 
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 51
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. 
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava 
vähintään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely. 
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia 
ottamaan kokonaisvastuu sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksestä, 

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. 
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava 
vähintään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely. 
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia 
ottamaan kokonaisvastuu sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksestä, 
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erityisesti rahoittamalla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, mukaan luettuna 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, keräys koko 
jäteketjun ajan, jotta voidaan välttää 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen 
tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdenmukaistamalla tuottajien 
rahoitusvelvollisuudet EU:ssa siirtämällä 
tämän jätteen keräyskustannukset 
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Jotta 
tuottajan vastuun periaate saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, 
kunkin tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään. 
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta 
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

erityisesti rahoittamalla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, mukaan luettuna 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, keräys koko 
jäteketjun ajan, jotta voidaan välttää 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen 
tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdenmukaistamalla tuottajien 
rahoitusvelvollisuudet EU:ssa siirtämällä 
tämän jätteen keräyskustannukset 
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Jotta 
tuottajan vastuun periaate saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, 
kunkin tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään. 
Jokaisen tuottajan tai hänen nimissään 
toimivan kolmannen osapuolen olisi 
tuotetta markkinoille saattaessaan 
annettava rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

Or. en
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Perustelu

Oikaistaan jäsenvaltioiden vähemmistön ja etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan virheellinen 
direktiivitulkinta, joka estää tuottajia ottamasta täyttä vastuuta oman sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromunsa jätehuollosta ja varmistamasta, että jätehuolto hoidetaan 
tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tarkistus 52
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. 
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava
vähintään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely. 
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia 
ottamaan kokonaisvastuu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun keräyksestä,
erityisesti rahoittamalla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, mukaan 
luettuna kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, keräys koko 
jäteketjun ajan, jotta voidaan välttää 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen 
tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdenmukaistamalla tuottajien 
rahoitusvelvollisuudet EU:ssa siirtämällä
tämän jätteen keräyskustannukset 
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Jotta 
tuottajan vastuun periaate saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, 
kunkin tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. 
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely. 
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava kaikkia
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
käsitteleviä toimijoita auttamaan 
direktiivin tavoitteen saavuttamisessa, 
jotta voidaan välttää erilliskerätyn sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun alle 
optimaalisen tason jäävä käsittely ja laiton 
vienti. Kaikkien osallistujien keräämän 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärä olisi laskettava ja 
kirjattava. Jotta tämän jätteen 
keräyskustannukset voidaan siirtää
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
tuottajia käsittelemään kaikki sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, jonka tällaisen 
romun kerääjät luovuttavat niille 
maksutta. Jos taloudelliset toimijat eivät 
luovuta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
maksutta ja käsittelevät tällaista romua 
ilman tuottajan tai tuottajan vastuulla 
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jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään. 
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta 
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

toimivan organisaation kanssa ennakolta 
tehtyä sopimusta, tuottajilta ei edellytetä 
mitään maksua tähän sähkö- ja 
elektroniikkaromuun liittyvistä 
kustannuksista riippumatta siitä, 
aiheutuuko tästä keräyksen, kuljetuksen 
ja käsittelyn jälkeen nettokuluja vai 
nettotuottoa. Asianmukaisen käsittelyn 
mahdollistamiseksi kuluttajat vastaavat 
siitä, että käyttöikänsä päähän tulleet 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet viedään 
keräyspisteeseen. Jotta tuottajan vastuun 
periaate saadaan hyödynnettyä 
mahdollisimman tehokkaasti, kunkin 
tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään. 
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta 
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Täydennetään esittelijän ehdotusta ja oikaistaan jäsenvaltioiden vähemmistön ja etenkin 
Yhdistyneen kuningaskunnan virheellinen direktiivitulkinta, joka estää tuottajia ottamasta 
täyttä vastuuta oman sähkö- ja elektroniikkalaiteromunsa jätehuollosta tai varmistamasta, 
että jätehuolto hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
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Tarkistus 53
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. 
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava 
vähintään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely. 
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia 
ottamaan kokonaisvastuu sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksestä, 
erityisesti rahoittamalla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, mukaan luettuna 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, keräys koko 
jäteketjun ajan, jotta voidaan välttää 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen 
tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdenmukaistamalla tuottajien 
rahoitusvelvollisuudet EU:ssa siirtämällä 
tämän jätteen keräyskustannukset 
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Jotta 
tuottajan vastuun periaate saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, 
kunkin tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään. 
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. 
Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tuottajat ottavat kokonaisvastuun sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä, 
erityisesti rahoittamalla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, mukaan luettuna 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, keräyksen koko 
jäteketjun ajan, jotta voidaan välttää 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen 
tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdenmukaistamalla tuottajien 
rahoitusvelvollisuudet EU:ssa siirtämällä 
tämän jätteen keräyskustannukset 
tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Jotta 
tuottajan vastuun periaate saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, 
kunkin tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään. 
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta 
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
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isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Tuottajan taloudellisen vastuun olisi alettava hetkestä, jolloin kuluttaja poistaa 
elektroniikkatuotteen käytöstä, mikä yleensä tapahtuu kotitaloudessa. Edellä esitetyistä syistä 
sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun optimaalisen käsittelyn näkökulmasta direktiivillä ei 
myöskään pitäisi mahdollistaa vaihtelua tuottajien vastuun täytäntöönpanossa.

Tarkistus 54
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Käytettävissä ei ole riittävästi tietoa 
nanomateriaalien käytöstä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa eikä tällaiseen 
käyttöön liittyvistä riskeistä. Tämä 
vaarantaa nanomateriaaleja sisältävän 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
asianmukaisen käsittelyn. Asianmukaisen 
käsittelyn mahdollistamiseksi tuottajien 
olisi annettava käsittelylaitoksille 
aiheelliset tiedot nanomateriaalien 
käytöstä tuotteissaan.
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Or. en

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 15 artiklassa säädetään, että 
tuottajien on annettava käsittelylaitoksille tiedot sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
komponenteista ja materiaaleista sekä vaarallisten aineiden ja valmisteiden sijainnista sähkö-
ja elektroniikkalaitteissa. Saman tulisi koskea sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
nanomateriaaleja.

Tarkistus 55
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komission olisi komiteamenettelyä 
noudattaen mukautettava tieteelliseen ja 
tekniseen kehitykseen direktiivien tietyt 
säännökset, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun materiaalien ja 
komponenttien valikoiva käsittely, sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyksen, 
varastoinnin ja käsittelyn tekniset 
vaatimukset sekä merkitsemisessä 
käytettävä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tunnus.

(26) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan 
yleiset säännöt ja periaatteet, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, on 
vahvistettava etukäteen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetulla asetuksella. Ennen kyseisen 
uuden asetuksen antamista ja ottaen 
huomioon, että tämä direktiivi on tarpeen 
hyväksyä ja panna täytäntöön 
mahdollisimman pikaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi harjoitettava 
valvontaa menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
säännösten mukaisesti niiltä osin kuin 
kyseiset säännökset ovat edelleen 
yhteensopivia muutettujen 
perussopimusten kanssa. Viittaukset 
kyseisiin säännöksiin olisi kuitenkin 
korvattava viittauksilla uudessa 
asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin ja 
periaatteisiin heti kyseisen asetuksen 
tultua voimaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella saatetaan vanha ns. komiteamenettely vastaamaan uutta menettelyä, josta 
määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa.

Tarkistus 56
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Sisämarkkinoiden toiminnan 
esteiden vähentämiseksi hallinnollista 
taakkaa olisi kevennettävä
standardoimalla rekisteröinti- ja 
raportointimenettelyt ja estämällä 
moninkertaisten kustannusten 
syntyminen siksi, että rekisteröinti on 
tehtävä moneen kertaan eri 
jäsenvaltioissa. Erityisesti vaatimusta, 
joka koskee kotipaikkaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, ei enää saisi asettaa 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
markkinoille saattamisen ehdoksi, vaan 
paikallisen edustajan nimeämisen olisi 
riitettävä. Tämän lainsäädännön 
käytännön täytäntöönpanon kannalta 
jäsenvaltioiden on pystyttävä yksilöimään 
tuottaja, joka kantaa vastuun tuotteesta, 
ja jäljittämään toimitusketju lopullisesta 
jakelijasta alkaen. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että jakelija, joka saattaa 
laitteen ensi kertaa kansallisille 
markkinoille yhteisöön kuuluvista maista 
(yhteisön sisäinen kauppa), joko tekee 
sopimuksen tuottajan kanssa tai huolehtii 
rekisteröinnistä sekä tästä laitteesta 
aiheutuvan sähkö- ja elektroniikkaromun 
käsittelyn rahoittamisesta.

Or. en
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Perustelu

Tekstillä täydennetään esittelijän ehdotuksia. Pyritään edistämään rekisteröinnin ja 
raportoinnin yhdenmukaistamista ja kannustamaan kansallisten rekisterien yhteentoimivuutta 
sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja vapaamatkustajien torjumiseksi.

Tarkistus 57
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tämän direktiivin
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti, Komissiolle olisi siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteitä ja hyväksyä
noudattamisen valvontaa koskevia 
sääntöjä. Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa direktiivin 2002/96/EY muita 
kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä 
sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, 
ne on hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(27) Jotta tämän direktiivin säännökset 
voidaan mukauttaa tekniseen ja 
tieteelliseen kehitykseen ja jotta voidaan 
päättää muista tarvittavista toimenpiteistä, 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta
antaa delegoituja säädöksiä 290 artiklan 
mukaisesti liitteiden mukauttamista sekä
noudattamisen valvontaa koskevien 
sääntöjen hyväksymistä varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan vanha ns. komiteamenettely vastaamaan uutta menettelyä, josta 
määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa.
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Tarkistus 58
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä 
ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai 
vähentämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista peräisin olevan 
jätteen syntymisen ja jätehuollon 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
vähentämällä materiaalien käytöstä 
aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja 
parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta

Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä 
ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai 
vähentämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista peräisin olevan 
jätteen syntymisen ja jätehuollon 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
vähentämällä materiaalien käytöstä 
aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja 
parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta
noudattaen jätteistä 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/98/EY1 1 ja 4 artiklaa. Direktiivillä 
vaikutetaan osaltaan kestävään 
tuotantoon ja hyödyntämiseen siten, että 
kaikki tuotteen elinkaareen osallistuvat 
toimijat parantavat 
ympäristöstandardejaan.
1 EYVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. de

Perustelu

Komissio on poistanut viittauksen jätedirektiivin periaatteisiin, joissa muun muassa 
määritellään ympäristöystävällinen viisiportainen jätehierarkia, ja siirtänyt sen johdanto-
osan 7 kappaleeseen.
Vuoden 2003 WEEE-direktiivissä säädetään kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun liittyvien toimijoiden ympäristöstandardien 
parantamisesta koko elinkaarta koskevana yhtenäisenä toimena. Tämä näkökohta olisi 
säilytettävä eikä sitä niin ollen pitäisi poistaa 1 artiklasta.
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Tarkistus 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä 
ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai 
vähentämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista peräisin olevan 
jätteen syntymisen ja jätehuollon 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
vähentämällä materiaalien käytöstä 
aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja 
parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta

Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä 
ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai 
vähentämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista peräisin olevan 
jätteen syntymisen ja jätehuollon 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
vähentämällä materiaalien käytöstä 
aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja 
parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta 
direktiivin 2008/98/EY 1 ja 4 artiklan 
mukaisesti. Sillä vaikutetaan myös 
kestävään kulutukseen ja tuotantoon 
siten, että kaikki sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen elinkaareen 
osallistuvat toimijat parantavat 
ympäristönsuojelutoimiaan.

Or. en

Perustelu

Komissio on siirtänyt viittauksen jätepuitedirektiivissä vahvistettuihin periaatteisiin (jätteiden 
syntymisen estäminen ja jätehierarkia, jolla otetaan käyttöön jätehuoltovaihtoehtojen 
keskinäinen järjestys niiden ympäristöetuja vastaavasti) johdanto-osan 7 kappaleeseen. 
Koska alkuperäisessä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa direktiivissä vaadittiin 
kaikkien joko sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
käsittelevien toimijoiden ympäristötoimien parantamista elinkaariajattelun mukaisesti, siitä 
olisi pidettävä kiinni, ja aiheen olisi siten erityisesti sisällettävä tämän direktiivin muut kuin 
jätteitä koskevat näkökohdat. 
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Tarkistus 60
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä 
ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai 
vähentämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista peräisin olevan 
jätteen syntymisen ja jätehuollon 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
vähentämällä materiaalien käytöstä 
aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja 
parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta

Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä 
ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai 
vähentämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista peräisin olevan 
jätteen syntymisen ja jätehuollon 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
vähentämällä materiaalien käytöstä 
aiheutuvia kokonaishaittavaikutuksia ja 
parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta

Or. en

Perustelu

Haittavaikutusten vähentäminen ja eliminointi on olennaisen tärkeää.

Tarkistus 61
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat 
direktiivin 20xx/xx/EY liitteessä I
mainittuihin luokkiin

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat
tämän direktiivin liitteessä I A 
vahvistettuihin ryhmiin, sekä tällaisista 
laitteista syntyvään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromuun.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 
soveltamisala olisi määriteltävä selkeästi itse direktiivissä ilman ristiviittausta RoHS-
direktiivin tiettyihin säännöksiin.
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Tarkistus 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 
osaksi muuntyyppistä laitetta, joka ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan ja jotka 
voivat toimia ainoastaan osana tätä toista 
laitetta.

(b) Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 
osaksi muuntyyppistä laitetta, joka ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, kuten 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävän valmiin tuotteen tai 
kiinteän asennuksen osat, ja jotka voivat 
toimia ainoastaan osana tätä toista laitetta.

Or. en

Perustelu

Ammattikäyttöön tarkoitettujen yritykseltä-yritykselle-tuotteiden (B2B) ei pitäisi kuulua 
direktiivien soveltamisalaan: niiden ympäristövaikutuksia ei ensinnäkään ole pidetty 
komission valmistelevissa tutkimuksissa merkittävinä, ja toiseksi tällaiset laitteet eivät päädy 
yhdyskuntajätevirtaan.

Tarkistus 63
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 
osaksi muuntyyppistä laitetta, joka ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan ja jotka 
voivat toimia ainoastaan osana tätä toista 
laitetta.

(b) Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 
osaksi muuntyyppistä laitetta, joka ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, kuten 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävän valmiin tuotteen tai 
kiinteän asennuksen osat, ja jotka voivat 
toimia ainoastaan osana tätä toista laitetta.

Or. en



AM\808628FI.doc 25/103 PE439.856v01-00

FI

Perustelu

Ammattikäyttöön tarkoitettujen yritykseltä-yritykselle-tuotteiden (B2B) ei pitäisi kuulua 
direktiivien soveltamisalaan: niiden ympäristövaikutuksia ei ensinnäkään ole pidetty 
komission valmistelevissa tutkimuksissa merkittävinä, ja toiseksi tällaiset laitteet eivät päädy 
yhdyskuntajätevirtaan.

Tarkistus 64
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 
osaksi muuntyyppistä laitetta, joka ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan ja jotka 
voivat toimia ainoastaan osana tätä toista 
laitetta. 

(b) Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 
osaksi muuntyyppistä laitetta, joka ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan ja jotka 
voivat toimia ainoastaan osana tätä toista 
laitetta eivätkä siten ole valmis tuote.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti varmistamaan, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään 
ja siitä huolehditaan asianmukaisesti. Kiinteiden asennusten kokoamisesta ja purkamisesta 
vastaavat ammattilaiset; ne muodostavat erillisen jätevirran, josta on jo huolehdittu. Tällaiset 
laitteet eivät päädy yhdyskuntajätevirtaan.
Direktiiviä ei pidä soveltaa ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävään kalustoon. 
Kyseinen tuoteala on suljettu Ecodesign-direktiivin ulkopuolelle. ELV-direktiivi myös vastaa 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä ja RoHS-direktiiviä autojen osalta, ja tämä 
johtaisi päällekkäiseen sääntelyyn. 

Tarkistus 65
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Kiinteät asennukset.

Or. en
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Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti varmistamaan, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään 
ja siitä huolehditaan asianmukaisesti. Kiinteiden asennusten kokoamisesta ja purkamisesta 
vastaavat ammattilaiset; ne muodostavat erillisen jätevirran, josta on jo huolehdittu. Tällaiset 
laitteet eivät päädy yhdyskuntajätevirtaan.
Direktiiviä ei pidä soveltaa ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävään kalustoon. 
Kyseinen tuoteala on suljettu Ecodesign-direktiivin ulkopuolelle. ELV-direktiivi myös vastaa 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä ja RoHS-direktiiviä autojen osalta, ja tämä 
johtaisi päällekkäiseen sääntelyyn. 

Tarkistus 66
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Henkilöiden ja tavaroiden 
kuljetukseen käytettävä kalusto.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti varmistamaan, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään 
ja siitä huolehditaan asianmukaisesti. Kiinteiden asennusten kokoamisesta ja purkamisesta 
vastaavat ammattilaiset; ne muodostavat erillisen jätevirran, josta on jo huolehdittu. Tällaiset 
laitteet eivät päädy yhdyskuntajätevirtaan.
Direktiiviä ei pidä soveltaa ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävään kalustoon. 
Kyseinen tuoteala on suljettu Ecodesign-direktiivin ulkopuolelle. ELV-direktiivi myös vastaa 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä ja RoHS-direktiiviä autojen osalta, ja tämä 
johtaisi päällekkäiseen sääntelyyn. 

Tarkistus 67
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Suuret kiinteät teolliset tai 
ammattikäyttöön tarkoitetut asennukset ja 
suuret kiinteät teollisuustyökalut.
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Or. de

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti siihen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään ja 
loppukäsitellään asianmukaisesti. Suurten kiinteiden teollisuusasennusten sekä suurten 
kiinteiden teollisuustyökalujen rakentamisesta ja purkamisesta vastaavat ammattilaiset. 
Niiden jätevirta on säännelty. Tästä syystä nämä asennukset ja työkalut on myös jätetty tällä 
hetkellä voimassaolevan asetuksen 2002/96/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 68
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) Yksinomaan ammattikäyttöön 
tarkoitetut liikkuvat koneet.

Or. de

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti siihen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään ja 
loppukäsitellään asianmukaisesti. Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettujen liikkuvien 
koneiden purkamisesta ja loppukäsittelystä vastaavat ammattilaiset. Niiden jätevirta on 
säännelty. Tästä syystä nämä asennukset ja työkalut on myös jätetty tällä hetkellä 
voimassaolevan asetuksen 2002/96/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Kiinteät asennukset.

Or. de
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Perustelu

Kun kyseessä ovat rakennuksen kiinteän osan muodostavat laitteet ja niiden kulutusmittarit, 
niin koulutetut ammattilaiset huolehtivat niiden suunnittelusta, pysyvästä ja kiinteästä 
asennuksesta, jatkuvan käytön aikana tapahtuvasta huollosta, käyttöiän päättymisen jälkeen 
tapahtuvasta purkamisesta ja kierrättämisestä.

Tarkistus 70
Michail Tremopoulos

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
tarkastellaan direktiivin soveltamisalaa ja 
erityisesti sitä, olisiko 
aurinkosähkömoduulit sisällytettävä 
direktiivin soveltamisalaan. 
Aurinkosähkömoduuleja koskevassa 
kertomuksessa on arvioitava erityisesti 
tehokasta keräämistä ja saavutettuja 
kierrätysasteita. Komissio laatii 
kertomuksen perusteella tarvittaessa 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Koska direktiivi on tarkoitus ulottaa koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, 
soveltamisalaa on tarkistettava. Lisäksi on tutkittava, mikä on aurinkosähkömoduulien 
vapaaehtoista kierrätystä koskevan sopimuksen piiriin kuuluvien yritysten osuus 
kokonaistuotannosta, ja saavutetaanko tavoite, jonka mukaan 85 prosenttia 
aurinkosähkömoduuleista olisi kierrätettävä. Soveltamisalan rajoittamista on jatkettava vain 
jos ilmenee, että vapaaehtoinen sopimus toimii vähintään yhtä hyvin kuin direktiivin 
vaatimukset.
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Tarkistus 71
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Kiinteät asennukset.

Or. en

Perustelu

Kiinteät asennukset voivat sisältää sähköovet ja hissit, pysyvään käyttöön tarkoitetut tuotteet, 
jotka kuuluvat rakennukseen ja jotka usein ovat tarpeen erilaisten turvallisuusstandardien 
täyttämiseksi. Ne EIVÄT sisällä seinälle asennettuja televisioita tai muita tuotteita, jotka ovat 
luonteeltaan tilapäisempiä.

Tarkistus 72
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on 
luokiteltava kotitalousjätteeksi tai muiden 
käyttäjien kuin kotitalouksien jätteeksi.
Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Muun 
muassa tämän luokituksen on 
perustuttava kotitalouksille tai yrityksille 
myytyjen laitteiden osuuden arviointiin.

4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on 
luokiteltava kotitalousjätteeksi tai muiden 
käyttäjien kuin kotitalouksien jätteeksi. 
Saattaessaan tuotteen markkinoille 
tuottajien on luokiteltava yksityisille 
kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin 
yksityisille kotitalouksille myydyt sähkö-
ja elektroniikkalaitteet tuotteen 
suunnitellun loppukäyttäjän pohjalta 
seuraavin perustein:

a) todiste, joka on muodoltaan 
yrityskäyttäjän ja tuottajan (tai tuottajaa 
edustavan osapuolen, esim. sopimuksen 
tehneen jälleenmyyjän) välillä 
allekirjoitettu sopimus, jossa selvästi 
kohdistetaan vastuu käyttöiän 
päättymisen jälkeisestä keräämisestä ja 
käsittelystä aiheutuvista kustannuksista ja 
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jolla varmistetaan, että sähkö- ja 
elektroniikkalaitetta ei loppukäsitellä 
yhdyskuntajätevirrassa, tai
b) sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei 
ominaisuuksiensa vuoksi ole käytetty 
yksityisissä kotitalouksissa eikä sitä näin 
ollen loppukäsitellä 
yhdyskuntajätevirrassa. Tämän perusteen 
tukena olisi oltava vähintään yksi 
seuraavista perusteista:
(i) sähkö- ja elektroniikkalaitetta 
käytetään erityisellä ohjelmistolla, kuten 
esimerkiksi käyttöjärjestelmä tai 
järjestelmäympäristö, joka edellyttää 
erityistä konfiguraatiota ammattimaista 
käyttöä varten;
(ii) sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
käyttöjännite tai virrankulutus eroaa 
yksityisten kotitalouksien käytettävissä 
olevasta;
(iii) sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
käyttäminen edellyttää ammatillista 
toimilupaa, esim. tukiasemat, jotka 
edellyttävät televiestinnän sääntelijän 
myöntämää toimilupaa;
(iv) suurikokoinen tai painava sähkö- ja 
elektroniikkalaite, jonka asennus ja 
purkaminen tai kuljetus edellyttää 
asiantuntijoita; 
(v) sähkö- ja elektroniikkalaite edellyttää 
erityistä ammatillista ympäristöä ja/tai 
koulutusta (esim. lääkinnälliset 
röntgenlaitteet);
(vi) sähkö- ja elektroniikkalaite kuuluu 
direktiivin 20xx/xx/EY (RoHS, 
KOM(2008) 809) liitteen I luokkaan 10;
(vii) sähkö- ja elektroniikkalaite ei kuulu 
yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin 
soveltamisalaan;
c) sähkö- ja elektroniikkatuote 
luovutetaan kuluttajalle mutta 
palautetaan luonteensa johdosta käytön 
jälkeen kaupalliseen laitokseen 
käsiteltäväksi eikä siten koskaan päädy 
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yhdyskuntajätteiden virtaan (esimerkiksi 
kertakäyttökamerat).

Or. en

Perustelu

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 73
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'sähkö- ja elektroniikkalaitteella' 
direktiivin 20xx/xx/EY liitteessä I 
mainittuihin luokkiin kuuluvaa laitetta, 
joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee 
sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää 
tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai 
kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai 
mittaamiseen ja joka on suunniteltu 
käytettäväksi enintään 1 000 voltin 
vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin 
tasajännitteellä;

a) 'sähkö- ja elektroniikkalaitteella' tämän
direktiivin liitteessä I A mainittuihin 
luokkiin kuuluvaa laitetta, joka 
toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee 
sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää 
tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai 
kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai 
mittaamiseen ja joka on suunniteltu 
käytettäväksi enintään 1 000 voltin 
vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin 
tasajännitteellä;

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 
soveltamisala olisi määriteltävä selkeästi itse direktiivissä ilman ristiviittausta RoHS-
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direktiivin tiettyihin säännöksiin.

Tarkistus 74
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'sähkö- ja elektroniikkalaitteella' 
direktiivin 20xx/xx/EY liitteessä I 
mainittuihin luokkiin kuuluvaa laitetta, 
joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee 
sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää 
tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai 
kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai 
mittaamiseen ja joka on suunniteltu 
käytettäväksi enintään 1 000 voltin 
vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin 
tasajännitteellä;

a) 'sähkö- ja elektroniikkalaitteella' 
direktiivin 20xx/xx/EY liitteessä I 
mainittuihin luokkiin kuuluvaa laitetta, 
joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee 
sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää 
tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai 
kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai 
mittaamiseen ja joka on suunniteltu 
käytettäväksi enintään 1 000 voltin 
vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin 
tasajännitteellä; 'tarvitsee' tarkoittaa, että 
laite vaatii perustoimintonsa täyttämiseen 
sähköenergiaa;

Or. en

Perustelu

"Sähkö- ja elektroniikkalaitteina" pidettävät laitteet on määriteltävä paremmin. 
Tarkistuksella erotetaan toisistaan laitteet, joiden perustoiminnon täyttäminen edellyttää 
sähköä, ja laitteet, joiden perustoiminto voidaan täyttää myös ilman sähköä.

Tarkistus 75
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla' 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat 
jätteistä annetun direktiivin 2008/xx/EY
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jätettä, 
mukaan lukien kaikki komponentit, 
osakokoonpanot ja kuluvat materiaalit, 

b) 'sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla' 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat 
jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jätettä, 
mukaan lukien kaikki komponentit, 
osakokoonpanot ja kuluvat materiaalit, 
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jotka ovat osa tuotetta silloin, kun se 
poistetaan käytöstä;

jotka ovat osa tuotetta silloin, kun se 
poistetaan käytöstä, tai jotka myydään tai 
luovutetaan toimijalle, joka käsittelee tai 
myy sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
edelleen saadakseen materiaalia tai osia 
positiivista jäännösarvoa varten;

Or. en

Perustelu

Estetään rusinoiden poimiminen pullasta ja vahvistetaan direktiivin ympäristötavoitteita ja 
erityisesti maksimoidaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen käsittely.

Tarkistus 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'lääkinnällisillä laitteilla' direktiivin 
93/42/EY ja direktiivin 98/79/EY 
soveltamisalan piiriin kuuluvia 
sähkölaitteita;

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat lääkinnälliset laitteet on määriteltävä.

Tarkistus 77
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'kiinteällä asennuksella' erityistä 
monentyyppisten laitteiden tai tarvittaessa 
muiden kojeiden yhdistelmää, jotka on 
koottu, asennettu ja tarkoitettu pysyvään 
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käyttöön ennalta määritellyssä paikassa;

Or. en

Perustelu

"Kiinteä asennus" olisi määriteltävä, jotta varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
tulkinta. Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi (2004/108/EY) sisältää tämän 
määritelmän.

Tarkistus 78
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'suurilla kiinteillä 
teollisuustyökaluilla' koneita tai 
järjestelmiä, jotka koostuvat laitteiden, 
järjestelmien, valmiiden tuotteiden ja/tai 
komponenttien yhdistelmästä ja jotka 
ammattilaiset asentavat tiettyyn paikkaan 
teollisessa laitteistossa tai 
teollisuusrakennuksessa suorittamaan 
tiettyä tehtävää;

Or. en

Perustelu

Määritelmää on käytetty komission asiakirjassa, jossa käsitellään RoHS-direktiivistä usein 
kysyttyjä kysymyksiä (ei saatavilla suomeksi).

Tarkistus 79
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

j) "tuottajalla" käytetystä myyntitavasta 
riippumatta, mukaan lukien 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 

j) "tuottajalla" käytetystä myyntitavasta 
riippumatta, mukaan lukien 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 
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20 päivänä toukokuuta 1997 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 97/7/EY tarkoitettu etäkauppa, 
kaikkia niitä luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka 

20 päivänä toukokuuta 1997 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 97/7/EY tarkoitettu etäkauppa, 
kaikkia niitä jäsenvaltiossa toimivia 
luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka 

Or. de

Perustelu

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

j) "tuottajalla" käytetystä myyntitavasta 
riippumatta, mukaan lukien 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 
20 päivänä toukokuuta 1997 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 97/7/EY tarkoitettu etäkauppa, 
kaikkia niitä luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka

j) 'tuottajalla' käytetystä myyntitavasta 
riippumatta, mukaan lukien 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 
20 päivänä toukokuuta 1997 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 97/7/EY tarkoitettu etäkauppa, 
kaikkia niitä jäsenvaltiossa toimivia
luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka

Or. en

Perustelu

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
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properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 81
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) valmistavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita omalla nimellään tai 
tavaramerkillään, tai jotka ovat 

(i) valmistavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita omalla nimellään tai 
tavaramerkillään, tai jotka ovat 
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suunnitteluttaneet ja valmistuttaneet sähkö-
ja elektroniikkalaitteita ja saattavat ne 
markkinoille omalla nimellään tai 
tavaramerkillään,

suunnitteluttaneet ja valmistuttaneet sähkö-
ja elektroniikkalaitteita ja saattavat ne 
markkinoille omalla nimellään tai 
tavaramerkillään jäsenvaltion alueella,

Or. en

Perustelu

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 83
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) ovat sijoittautuneet yhteisöön ja
saattavat ammattimaisesti yhteisön
markkinoille yhteisön ulkopuolelta tuotuja
sähkö- ja elektroniikkalaitteita .

(iii) saattavat tämän jäsenvaltion 
lainkäyttöalueella ensi kertaa
markkinoille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita.

Or. de

Perustelu

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
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vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) ovat sijoittautuneet yhteisöön ja
saattavat ammattimaisesti yhteisön
markkinoille yhteisön ulkopuolelta tuotuja
sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

(iii) saattavat ammattimaisesti jäsenvaltion 
markkinoille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita.

Or. en

Perustelu

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) ovat sijoittautuneet yhteisöön ja 
saattavat ammattimaisesti yhteisön
markkinoille yhteisön ulkopuolelta tuotuja 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

(iii) ovat sijoittautuneet yhteisöön ja 
saattavat ammattimaisesti jäsenvaltion
markkinoille, tuovat tai vievät yhteisön 
ulkopuolelta tuotuja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksesta seuraa, että tuottajan vastuu kohdistuu taloudelliseen toimijaan, joka 
tuo laitteen Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille saattaminen ei kuitenkaan aina 
tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja ostaa tuotteen. Tämän vuoksi on vaikeampaa 
määrittää tuottajan vastuun sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen tason välistä 
suhdetta. Tämä heikentäisi kansallisille markkinoille saatettuja tuotteita koskevien tietojen 
luotettavuutta, ja nämä tiedot ovat perustavan tärkeitä laskettaessa uusia keräystavoitteita.

Tarkistus 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k)'jakelijalla' toimitusketjuun kuuluvaa 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka 
asettaa sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
saataville markkinoille;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksesta seuraa, että tuottajan vastuu kohdistuu taloudelliseen toimijaan, joka 
tuo laitteen Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille saattaminen ei kuitenkaan aina 
tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja ostaa tuotteen. Tämän vuoksi on vaikeampaa 
määrittää tuottajan vastuun sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen tason välistä 
suhdetta. Tämä heikentäisi kansallisille markkinoille saatettuja tuotteita koskevien tietojen 
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luotettavuutta, ja nämä tiedot ovat perustavan tärkeitä laskettaessa uusia keräystavoitteita.

Tarkistus 87
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) 'kolmansilla osapuolilla' 
organisaatioita, jotka tuottaja tai 
tuottajaryhmä on nimittänyt hoitamaan 
tiettyjä kyseisen tuottajan tai 
tuottajaryhmän velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan oikaista jäsenvaltioiden vähemmistön ja etenkin 
Yhdistyneen kuningaskunnan virheellinen direktiivitulkinta, joka estää tuottajia ottamasta 
täyttä vastuuta oman sähkö- ja elektroniikkalaiteromunsa jätehuollosta tai varmistamasta, 
että jätehuolto hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tarkistus 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromulla' kotitalouksista 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua sekä kaupasta, 
teollisuudesta, laitoksista tai muualta 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua, joka laatunsa ja 
määränsä vuoksi on samankaltaista kuin 
kotitalouksista peräisin oleva;

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Komission ehdotuksesta seuraa, että tuottajan vastuu kohdistuu taloudelliseen toimijaan, joka 
tuo laitteen Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille saattaminen ei kuitenkaan aina 
tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja ostaa tuotteen. Tämän vuoksi on vaikeampaa 
määrittää tuottajan vastuun sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen tason välistä 
suhdetta. Tämä heikentäisi kansallisille markkinoille saatettuja tuotteita koskevien tietojen 
luotettavuutta, ja nämä tiedot ovat perustavan tärkeitä laskettaessa uusia keräystavoitteita.

Tarkistus 89
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromulla' kotitalouksista 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua sekä kaupasta, 
teollisuudesta, laitoksista tai muualta 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua, joka laatunsa ja 
määränsä vuoksi on samankaltaista kuin 
kotitalouksista peräisin oleva;

l) ’kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromulla’ kotitalouksista 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua sekä kaupasta, 
teollisuudesta, laitoksista tai muualta 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua, joka laatunsa ja 
määränsä vuoksi on samankaltaista kuin 
kotitalouksista peräisin oleva; myös sekä 
kotitalouksien että yritysten käyttämistä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin 
oleva, yhteisten tai yksittäisten 
järjestelmien avulla kerätty romu olisi 
aina katsottava kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromuksi;

Or. en

Perustelu

Monet vastuulliset yritykset ovat sitoutuneet sopimuksin siihen, että vanhat tuotteet 
palautetaan tuottajalle asianmukaista käsittelyä varten. Tämä olisi otettava huomioon 
tuottajan kokonaisvelvoitteissa.
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Tarkistus 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) 'vaarallisella jätteellä' jätteistä 
annetun direktiivin 2008/xx/EY 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua vaarallista jätettä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksesta seuraa, että tuottajan vastuu kohdistuu taloudelliseen toimijaan, joka 
tuo laitteen Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille saattaminen ei kuitenkaan aina 
tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja ostaa tuotteen. Tämän vuoksi on vaikeampaa 
määrittää tuottajan vastuun sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen tason välistä 
suhdetta. Tämä heikentäisi kansallisille markkinoille saatettuja tuotteita koskevien tietojen 
luotettavuutta, ja nämä tiedot ovat perustavan tärkeitä laskettaessa uusia keräystavoitteita.

Tarkistus 91
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) 'strategisella raaka-aineella' EU:n 
kilpailukyvylle strategisesti merkittävää 
ainetta, mukaan lukien kromi, koboltti, 
kupari, gallium, indium, litium, 
mangaani, molybdeeni, nikkeli, niobium, 
platinaryhmän metallit (palladium, 
platina, rhodium), harvinaiset 
maametallit, seleeni, tantaali, titaani ja 
vanadiini.  

Or. en

Perustelu

Määritelmä sisältää Yhdysvaltojen kehittämän strategisten raaka-aineiden luettelon. Näitä 
raaka-aineita käytetään monissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, ja ne ovat olennaisia EU:n 
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talouden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.

Tarkistus 92
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) 'vaarallisella aineella' ainetta, joka 
täyttää vaaralliseksi luokittelemisen 
kriteerit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti, tai ainetta, joka täyttää 
nanomateriaaleja koskevat kriteerit;

Or. en

Perustelu

Komissio yksinkertaisesti poisti sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa säädöksessä 
(entinen 3 artiklan 1 kohta) aiemmin olleen "vaarallisten aineiden tai valmisteiden" 
määritelmän. Käsiteltävänä olevan tekstin 15 artiklassa (Käsittelylaitoksille annettavat 
tiedot) viitataan edelleen – oikeutetusti – vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin. Siksi tarvitaan 
ajantasaistettua vaarallisten aineiden määritelmää.  Siihen olisi sisällytettävä 
nanomateriaalit, jotta käsittelylaitokset saisivat tarvittavat tiedot asianmukaista käsittelyä 
varten.

Tarkistus 93
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(m b) 'vaarallisella valmisteella' seosta, 
joka täyttää vaaralliseksi luokittelemisen 
kriteerit direktiivin 1999/45/EY 
mukaisesti, tai valmistetta, jossa on 
nanomateriaalia.

Or. en



PE439.856v01-00 44/103 AM\808628FI.doc

FI

Perustelu

Komissio yksinkertaisesti poisti sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa säädöksessä 
(entinen 3 artiklan 1 kohta) aiemmin olleen "vaarallisten aineiden tai valmisteiden" 
määritelmän. Käsiteltävänä olevan tekstin 15 artiklassa viitataan edelleen – oikeutetusti –
vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin. Siksi tarvitaan ajantasaistettua vaarallisten 
valmisteiden määritelmää.  Siihen olisi sisällytettävä nanomateriaalit, jotta käsittelylaitokset 
saisivat tarvittavat tiedot asianmukaista käsittelyä varten.

Tarkistus 94
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(m c) 'nanomateriaalilla' 
tarkoituksellisesti tuotettua materiaalia, 
jonka yksi tai useampi mitta on enintään 
100 nanometriä tai joka kostuu erillisistä 
toiminnallisista joko sisäisistä tai pinnalla 
olevista osista, joista monen yksi tai 
useampi mitta on enintään 
100 nanometriä, mukaan luettuina 
rakenteet ja yhteenliittymät, joiden koko 
voi olla enemmän kuin 100 nanometriä 
mutta joilla on nanomittakaavan 
ominaisuuksia.
Nanotekniikalle tyypillisiä ominaisuuksia 
ovat
(i) kyseisten materiaalien suureen 
ominaispinta-alaan liittyvät ominaisuudet 
ja/tai
(ii) erityiset fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet, jotka poikkeavat 
nanoteknisesti käsittelemättömän saman 
materiaalin ominaisuuksista;

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalit on määriteltävä. Kaikki kolme toimielintä hyväksyivät tämän määritelmän 
uuselintarvikkeita koskevan asetuksen yhteydessä.
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Tarkistus 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) 'rahoitussopimuksella' laina-, 
leasing–, vuokraus- tai 
osamaksusopimusta tai -järjestelyä, joka 
liittyy laitteeseen, riippumatta siitä, 
määrätäänkö kyseisessä sopimuksessa tai 
järjestelyssä taikka lisäsopimuksessa tai 
-järjestelyssä, että laitteen omistusoikeus 
siirtyy tai voi siirtyä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksesta seuraa, että tuottajan vastuu kohdistuu taloudelliseen toimijaan, joka 
tuo laitteen Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille saattaminen ei kuitenkaan aina 
tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja ostaa tuotteen. Tämän vuoksi on vaikeampaa 
määrittää tuottajan vastuun sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen tason välistä 
suhdetta. Tämä heikentäisi kansallisille markkinoille saatettuja tuotteita koskevien tietojen 
luotettavuutta, ja nämä tiedot ovat perustavan tärkeitä laskettaessa uusia keräystavoitteita.

Tarkistus 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'asettamisella saataville markkinoille' 
tuotteen toimittamista yhteisön
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta;

o) 'asettamisella saataville markkinoille' 
tuotteen toimittamista jäsenvaltion
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta;

Or. fr
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Perustelu

Komission ehdotuksesta seuraa, että tuottajan vastuu kohdistuu taloudelliseen toimijaan, joka 
tuo laitteen Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille saattaminen ei kuitenkaan aina 
tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja ostaa tuotteen. Tämän vuoksi on vaikeampaa 
määrittää tuottajan vastuun sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen tason välistä 
suhdetta. Tämä heikentäisi kansallisille markkinoille saatettuja tuotteita koskevien tietojen 
luotettavuutta, ja nämä tiedot ovat perustavan tärkeitä laskettaessa uusia keräystavoitteita.

Tarkistus 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) 'asettamisella saataville markkinoille' 
tuotteen toimittamista yhteisön
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta;

(o) 'asettamisella saataville markkinoilla' 
tarkoitetaan tuotteen toimittamista 
jäsenvaltion kansallisille markkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta;

Or. en

Perustelu

Koska keräystavoite vahvistetaan kansallisella tasolla, on suotavaa luoda "asettamisella 
saataville markkinoille" -ilmaukselle pragmaattinen määritelmä, jolla varmistetaan asetuksen 
täytäntöönpano ja voimaan saattaminen ja siten myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräämisen ja käsittelyn rahoittaminen kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) 'markkinoille saattamisella' tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 

(p) 'markkinoille saattamisella' tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville
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yhteisön markkinoilla; jäsenvaltion markkinoille;

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksesta seuraa, että tuottajan vastuu kohdistuu taloudelliseen toimijaan, joka 
tuo laitteen Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille saattaminen ei kuitenkaan aina 
tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja ostaa tuotteen. Tämän vuoksi on vaikeampaa 
määrittää tuottajan vastuun sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen tason välistä 
suhdetta. Tämä heikentäisi kansallisille markkinoille saatettuja tuotteita koskevien tietojen 
luotettavuutta, ja nämä tiedot ovat perustavan tärkeitä laskettaessa uusia keräystavoitteita.

Tarkistus 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) 'markkinoille saattamisella' tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 
yhteisön markkinoilla;

(p) 'markkinoille saattamisella' tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 
jäsenvaltion kansallisilla markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Koska keräystavoite vahvistetaan kansallisella tasolla, on suotavaa luoda "markkinoille 
saattamisella" -ilmaukselle pragmaattinen määritelmä, jolla varmistetaan asetuksen 
täytäntöönpano ja voimaan saattaminen ja siten myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräämisen ja käsittelyn rahoittaminen kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 100
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) 'markkinoille saattamisella' tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville

(p) 'markkinoille saattamisella' tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville
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yhteisön markkinoilla; jäsenvaltion lainkäyttöalueella;

Or. de

Perustelu

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 101
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) 'poistokäsittelyllä' manuaalista,
mekaanista, kemiallista tai metallurgista
käsittelyä, jonka tuloksena vaaralliset 
aineet, valmisteet tai komponentit 
saadaan käsittelyprosessin lopuksi talteen 
tunnistettavissa olevana virtana tai virran 
tunnistettavissa olevana osana. Ainetta, 
valmistetta tai osaa pidetään 
tunnistettavissa olevana, jos sitä voidaan 
seurata ympäristön kannalta turvallisen 
käsittelyn todentamiseksi.

(q) 'poistokäsittelyllä' manuaalista tai 
mekaanista liitteessä II yksilöityjen 
vaarallisten aineiden, valmisteiden ja 
komponenttien erottelua.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamaa poistokäsittelyn määritelmää on tarkistettava, koska sillä pyritään 
muuttamaan perusteellisesti liitteessä II olevia käsittelytapoja. Tämä johtaisi: a) työpaikkojen 
menettämiseen, koska käsinlajittelu ei voi EU:ssa kilpailla taloudellisesti metallurgisten 
laitosten lämpökäsittelyn kanssa (muiden aineiden kuin metallien polttaminen), b) sokeaan 
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uskoon, että metalleja käsittelevien tehtaiden ilmansuodattimet hillitsisivät saastumista, c) 
määritelmään, joka ei vastaa jätealan puitedirektiivin (2008/98/EY) 4 artiklan jätehierarkiaa, 
jossa kierrätys menee lämpökäsittelyn (hyödyntäminen) edelle.

Tarkistus 102
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) 'poistokäsittelyllä' manuaalista,
mekaanista, kemiallista tai metallurgista 
käsittelyä, jonka tuloksena vaaralliset 
aineet, valmisteet tai komponentit 
saadaan käsittelyprosessin lopuksi talteen 
tunnistettavissa olevana virtana tai virran 
tunnistettavissa olevana osana. Ainetta, 
valmistetta tai osaa pidetään 
tunnistettavissa olevana, jos sitä voidaan 
seurata ympäristön kannalta turvallisen 
käsittelyn todentamiseksi.

(q) 'poistokäsittelyllä' liitteessä II 
yksilöityjen vaarallisten aineiden, 
valmisteiden tai komponenttien
manuaalista tai mekaanista erottamista.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää ja yksinkertaistaa "poistokäsittelyn" määritelmää, joka komission 
tekstissä vaikuttaa epämääräiseltä. Viittauksella liitteeseen II noudatetaan esittelijän 
ehdotusta, jonka mukaan direktiivin soveltamisala olisi jätettävä avoimeksi.

Tarkistus 103
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) 'poistokäsittelyllä' manuaalista, 
mekaanista, kemiallista tai metallurgista 
käsittelyä, jonka tuloksena vaaralliset 
aineet, valmisteet tai komponentit saadaan 
käsittelyprosessin lopuksi talteen 

(q) 'poistokäsittelyllä' manuaalista, 
mekaanista, kemiallista tai metallurgista 
käsittelyä, jonka tuloksena vaaralliset 
aineet, valmisteet tai komponentit saadaan 
käsittelyprosessin lopuksi erotettua 
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tunnistettavissa olevana virtana tai virran 
tunnistettavissa olevana osana. Ainetta, 
valmistetta tai osaa pidetään 
tunnistettavissa olevana, jos sitä voidaan 
seurata ympäristön kannalta turvallisen 
käsittelyn todentamiseksi.

käsittelyprosessista talteen tunnistettavissa 
olevana virtana tai virran tunnistettavissa 
olevana osana niin hyvin kuin se on 
teknisesti mahdollista. Ainetta, valmistetta 
tai osaa pidetään tunnistettavissa olevana, 
jos sitä voidaan seurata ympäristön 
kannalta turvallisen käsittelyn 
todentamiseksi. Murskaamista ei katsota 
poistokäsittelyksi.

Or. en

Perustelu

Murskaamista ei pitäisi sisällyttää poistokäsittelyyn, koska sillä ei voida erotella vaarallisia 
aineita. 

Tarkistus 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) 'poistokäsittelyllä' manuaalista, 
mekaanista, kemiallista tai metallurgista 
käsittelyä, jonka tuloksena vaaralliset 
aineet, valmisteet tai komponentit saadaan 
käsittelyprosessin lopuksi talteen 
tunnistettavissa olevana virtana tai virran 
tunnistettavissa olevana osana. Ainetta, 
valmistetta tai osaa pidetään 
tunnistettavissa olevana, jos sitä voidaan 
seurata ympäristön kannalta turvallisen 
käsittelyn todentamiseksi.

(q) 'poistokäsittelyllä' manuaalista, 
mekaanista, kemiallista tai metallurgista 
käsittelyä, jonka tuloksena vaaralliset 
aineet, valmisteet tai komponentit 
erotetaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa käsittelyprosessista niin hyvin 
kuin se on teknisesti mahdollista.
Poistokäsittely on tehtävä ennen kaikkia 
muita käsittelyjä, jotka saattavat levittää 
tai hajauttaa vaarallisia ainesosia 
jätevirtaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa oleva uusi poistokäsittelyn määritelmä vaikuttaa direktiivin liitteessä 
II vahvistettuihin vähimmäiskäsittelyvaatimuksiin, koska poistokäsittely-ilmausta käytetään 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa. Murskaamisen salliminen ennen vaarallisten aineiden 
erottamista käsittelyssä saatetaan kyseenalaistaa. Näin ei pitäisi olla, joten määritelmää on 
täsmennettävä.
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Tarkistus 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s a)'kiinteällä asennuksella' kiinteää 
asennusta sellaisena kuin se on 
määriteltynä elektromagneettista 
yhteensopivuutta koskevan direktiivin 
2004/108/EY 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa. 

Or. en

Perustelu

Jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi olisi yhden- ja johdonmukainen 
muun EU-lainsäädännön kanssa, siinä olisi viitattava nykyiseen kiinteän asennuksen 
määritelmään, joka on annettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 
2004/108/EY.  Tehtaissa ja teollisuuden prosesseissa käytettävät teollisuuden laitteet olisi 
jätettävä edelleen soveltamisalan ulkopuolelle. Niitä ei ole ensinnäkään komission 
alustavissa selvityksissä luokiteltu ympäristön kannalta merkittäviksi, ja toisekseen tällaiset 
laitteet eivät päädy yhdyskuntajätteiden virtaan. 

Tarkistus 106
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s a) 'kiinteällä asennuksella' kiinteää 
asennusta sellaisena kuin se on 
määriteltynä elektromagneettista 
yhteensopivuutta koskevan direktiivin 
2004/108/EY 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa; 

Or. en
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Perustelu

Jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi olisi johdonmukainen muun EU-
lainsäädännön kanssa, siinä olisi viitattava nykyiseen kiinteän asennuksen määritelmään, 
joka on annettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY.  
Lisäksi oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi otettava mukaan ohjeet, joita komissio antaa 
usein toistuvien kysymysten yhteydessä.

Tarkistus 107
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s a) 'suurella kiinteällä teollisella tai 
ammattikäyttöön tarkoitetulla 
asennuksella' erityistä sellaisten 
monentyyppisten laitteiden tai tarvittaessa 
muiden kojeiden suurta teollista tai 
ammattikäyttöön tarkoitettua yhdistelmää, 
joka on koottu, asennettu ja tarkoitettu 
pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä 
paikassa;

Or. de

Perustelu

Määritelmä on tarpeen, koska kyseiset asennukset suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle. 
Määritelmä noudattaa direktiivissä 2004/108/EY vahvistettua "kiinteän asennuksen" 
määritelmää. Suurten kiinteiden teollisten tai ammattikäyttöön tarkoitettujen asennusten 
rakentamisesta ja purkamisesta vastaavat ammattilaiset. Niiden jätevirta on säännelty. Tästä 
syystä nämä asennukset on myös jätetty tällä hetkellä voimassaolevan asetuksen 2002/96/EY 
soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 108
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s b) 'valmiilla tuotteilla' kaikkia kojeita 
tai laitteen osia, joilla on suora toiminto, 
oma kotelo ja tarvittaessa loppukäyttäjille 
tarkoitetut liitäntäaukot ja kytkennät. 
Suora toiminto on komponentin tai 
valmiin tuotteen mikä tahansa toiminto, 
joka on valmistajan käyttöohjeissa 
loppukäyttäjälle ilmoittaman 
käyttötarkoituksen mukainen. Tämä 
toiminto voidaan aktivoida ilman 
lisäsäätöjä tai -kytkentöjä, lukuun 
ottamatta niitä, jotka ovat niin 
yksinkertaisia, että ne pystyy tekemään 
kuka tahansa.

Or. en

Perustelu

Jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi olisi johdonmukainen muun EU-
lainsäädännön kanssa, siinä olisi viitattava nykyiseen kiinteän asennuksen määritelmään, 
joka on annettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY.  
Lisäksi olisi oikeusvarmuuden parantamiseksi otettava mukaan ohjeet, joita komissio antaa 
usein toistuvien kysymysten yhteydessä.

Tarkistus 109
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s b) 'suurilla kiinteillä 
teollisuustyökaluilla' useiden teolliseen 
käyttöön tarkoitettujen järjestelmien, 
lopputuotteiden ja/tai rakenneosien 
yhdistelmää, jonka ammattihenkilöstö 
kokoaa ja/tai asentaa tietyssä paikassa 
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tapahtuvaa käyttöä varten teollisessa 
ympäristössä tapahtuvaa hyödyntämistä ja 
tiettyä tehtävää varten;

Or. de

Perustelu

Määritelmä on tarpeen, koska kyseiset työkalut suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle. 
Suurten kiinteiden teollisuustyökalujen rakentamisesta ja purkamisesta vastaavat 
ammattilaiset. Niiden jätevirta on säännelty. Tästä syystä nämä työkalut on myös jätetty tällä 
hetkellä voimassaolevan asetuksen 2002/96/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 110
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s c) 'yksinomaan ammattikäyttöön 
tarkoitetulla liikkuvalla koneella' konetta, 
jonka toiminta vaatii joko liikkumista 
työskentelyn yhteydessä taikka jatkuvaa 
tai jaksoittaista liikkumista peräkkäisten 
kiinteiden työskentelypaikkojen välillä tai 
jota käytetään ilman, että sitä siirrellään, 
mutta jossa voi olla paikasta toiseen 
siirtämistä helpottavat varusteet;

Or. de

Perustelu

Määritelmä on tarpeen, koska kyseiset koneet suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle. 
Määritelmä vastaa direktiivin 2006/42/EY liitteen I kohdan 3.1.1 kohdan "liikkuvia koneita". 
Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettujen liikkuvien koneiden purkamisesta ja 
loppukäsittelystä vastaavat ammattilaiset. Niiden jätevirta on säännelty. Tästä syystä nämä 
koneet on myös jätetty tällä hetkellä voimassaolevan asetuksen 2002/96/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 111
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s a) 'kiinteällä asennuksella' 
sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 15 päivänä joulukuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/108/EY1

2 artiklan c kohdassa tarkoitettua 
asennusta. Tämä käsittää esimerkiksi 
myös tuotteet, joilla tuotetaan lämmitystä 
ja prosessilämpöä, jäähdytystä tai 
lämmintä vettä, sekä näihin kiinteästi 
liittyviä komponentteja mukaan luettuna 
niiden kulutusmittarit;
1 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24.

Or. de

Perustelu

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 112
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s a) 'kiinteällä asennuksella' erityistä 
sellaisten monentyyppisten laitteiden tai
tarvittaessa muiden kojeiden yhdistelmää, 
jotka on koottu, asennettu ja tarkoitettu 
pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä 
paikassa.

Or. en

Perustelu

Jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi olisi yhden- ja johdonmukainen 
muun EU-lainsäädännön kanssa, siinä olisi viitattava nykyiseen kiinteän asennuksen 
määritelmään, joka on annettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 
2004/108/EY.  Kiinteitä asennuksia ovat esimerkiksi petrokemian, autonvalmistuksen, 
lääkealan, materiaalin käsittelyn, sähköntuotannon, vedenkäsittelyn ja paperitehtaiden 
asennukset sekä tietyt sähköasennukset.

Tarkistus 113
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on yhteisön 
tuotelainsäädännön, myös tuotteiden 
ekologisesta suunnittelusta annetun 
direktiivin 2005/32/EY, mukaisesti 
edistettävä toimenpiteitä, joilla edistetään 
sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
suunnittelua ja valmistusta, jolla 
helpotetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja 
materiaalien uudelleenkäyttöä, purkamista 
ja hyödyntämistä. Nämä toimenpiteet eivät 
saa vaikuttaa sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan. Tämän vuoksi 

Jäsenvaltioiden on yhteisön 
tuotelainsäädännön, myös tuotteiden 
ekologisesta suunnittelusta annetun 
direktiivin 2005/32/EY, mukaisesti 
edistettävä rahoitustoimenpiteitä ja muita 
toimenpiteitä, joilla edistetään sellaista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
suunnittelua ja valmistusta, jolla 
helpotetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja 
materiaalien uudelleenkäyttöä, purkamista 
ja hyödyntämistä. Nämä toimenpiteet eivät 
saa vaikuttaa sisämarkkinoiden 
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jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä 
suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai 
valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla 
erityisillä suunnittelusta johtuvilla 
ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä 
saavutetaan esimerkiksi 
ympäristönsuojelun tai 
turvallisuusmääräysten kannalta 
ylivoimaista hyötyä.

moitteettomaan toimintaan. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä 
suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai 
valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla 
erityisillä suunnittelusta johtuvilla 
ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä 
saavutetaan esimerkiksi 
ympäristönsuojelun tai 
turvallisuusmääräysten kannalta 
ylivoimaista hyötyä.

Or. en

Tarkistus 114
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on yhteisön 
tuotelainsäädännön, myös tuotteiden 
ekologisesta suunnittelusta annetun 
direktiivin 2005/32/EY, mukaisesti 
edistettävä toimenpiteitä, joilla edistetään 
sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
suunnittelua ja valmistusta, jolla 
helpotetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja 
materiaalien uudelleenkäyttöä, purkamista 
ja hyödyntämistä. Nämä toimenpiteet eivät 
saa vaikuttaa sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä 
suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai 
valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla 
erityisillä suunnittelusta johtuvilla 
ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä 
saavutetaan esimerkiksi 

Jäsenvaltioiden on yhteisön 
tuotelainsäädännön, myös tuotteiden 
ekologisesta suunnittelusta annetun 
direktiivin 2005/32/EY, mukaisesti 
edistettävä rahoitustoimenpiteitä ja muita 
toimenpiteitä, joilla edistetään sellaista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
suunnittelua ja valmistusta, jolla 
helpotetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja 
materiaalien uudelleenkäyttöä, purkamista 
ja hyödyntämistä. Nämä toimenpiteet eivät 
saa vaikuttaa sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä 
suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai 
valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla 
erityisillä suunnittelusta johtuvilla 
ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä 



PE439.856v01-00 58/103 AM\808628FI.doc

FI

ympäristönsuojelun tai 
turvallisuusmääräysten kannalta 
ylivoimaista hyötyä.

saavutetaan esimerkiksi 
ympäristönsuojelun tai 
turvallisuusmääräysten kannalta 
ylivoimaista hyötyä.

Or. en

Perustelu

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use. Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 115
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä 
saatetaan mahdollisimman vähiin ja 
saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä 
erityisesti otsonikerrosta heikentäviä 
aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien jäähdytys- ja pakastuslaitteiden 
osalta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä
saatetaan mahdollisimman vähiin pyrkien 
lopettamaan se kokonaan ja saavutetaan 
korkea keräysaste sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä
erityisesti otsonikerrosta heikentäviä
aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien jäähdytys- ja pakastuslaitteiden,
elohopeaa sisältävien lamppujen ja 
pienten laitteiden osalta.

Or. en
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Perustelu

Ei riitä, että jäsenvaltioita pyritään saattamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
lajittelematon loppukäsittely mahdollisimman vähiin, vaan siitä pitäisi päästä kokonaan 
eroon. Tähän pyrittäessä olisi asetettava etusijalle sekä tietyt jäähdytys- ja pakastuslaitteet 
että elohopeaa sisältävät lamput ja pienet laitteet, koska niissä on usein vaarallisia aineita, 
paristoja tai akkuja ja ne päätyvät hyvin todennäköisesti roskakoriin ellei niitä oteta tässä 
erikseen esille.

Tarkistus 116
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä
saatetaan mahdollisimman vähiin ja 
saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä 
erityisesti otsonikerrosta heikentäviä 
aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien jäähdytys- ja pakastuslaitteiden 
osalta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä
estetään ja saavutetaan korkea keräysaste 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
erilliskeräyksessä erityisesti otsonikerrosta 
heikentäviä aineita ja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja sisältävien jäähdytys- ja 
pakastuslaitteiden, elohopeaa sisältävien 
lamppujen sekä pienten laitteiden osalta.

Or. de

Perustelu

Juuri pienet laitteet ja lamput loppukäsitellään usein yhdessä lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen kanssa. Siksi on tärkeää, että toimenpiteet, joilla estetään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, koskevat myös 
pieniä laitteita ja elohopeaa sisältäviä lamppuja.
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Tarkistus 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä 
saatetaan mahdollisimman vähiin ja 
saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä 
erityisesti otsonikerrosta heikentäviä 
aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien jäähdytys- ja pakastuslaitteiden 
osalta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä
saatetaan mahdollisimman vähiin ja 
saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä
erityisesti otsonikerrosta heikentäviä 
aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien jäähdytys- ja pakastuslaitteiden, 
elohopeaa sisältävien lamppujen ja 
pienten laitteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Elohopeaa sisältäviin lamppuihin ja pieniin laitteisiin pätee sama kuin jäähdytys- ja 
pakastuslaitteisiinkin. Jäähdytys- ja pakastuslaitteiden, elohopeaa sisältävien lamppujen ja 
pienten laitteiden erilliskeräys on nykyisin riittämätöntä, ja jäsenvaltioita on kannustettava 
lisäämään näiden laitteiden keräysastetta. Niissä kaikissa on vaarallisia aineita, ja etenkin 
lamput ja pienet laitteet päätyvät yleensä roskakoriin. Pienissä laitteissa on usein arvokkaita 
aineita, jotka on kierrätettävä.

Tarkistus 118
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
kerätään erikseen sekoittamatta sitä 
kookkaisiin jätteisiin tai 
lajittelemattomiin kotitalousjätteisiin ja 
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saatetaan mahdollisimman vähiin ja
saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä 
erityisesti otsonikerrosta heikentäviä 
aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien jäähdytys- ja pakastuslaitteiden 
osalta.

että käsittelemätöntä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua ei viedä 
kaatopaikoille eikä poltettavaksi, jotta 
saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä 
ja kaikenlaisen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun 
asianmukaisessa käsittelyssä erityisesti 
otsonikerrosta heikentäviä aineita ja 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
jäähdytys- ja pakastuslaitteiden, 
elohopeaa sisältävien lamppujen ja 
pienten laitteiden osalta.  

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ja 
erityisesti pienet laitteet eivät päädy lajittelemattomiin kotitalousjätteisiin. Tähän voitaisiin 
päästä hyväksymällä toimia, joilla minimoidaan heti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
loppukäsittely kotitalousjätteenä ja lopuksi kielletään se kokonaan. 

Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaiseen laiteromuun, jossa on otsonikerrosta 
heikentäviä aineita ja fluorattuja aineita. Näin varmistetaan, että sisältämiensä aineiden 
vuoksi erityiskäsittelyä edellyttävät laitteet päätyvät omaan jätevirtaansa.

Tarkistus 119
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) luokkaan 3 kuuluvaa tuotetta 
tarjoavat jakelijat ovat vastuussa sen 
varmistamisesta, että tällainen romu 
voidaan palauttaa jakelijalle vähintään 
maksutta edellyttäen, että romu vastaa 
tyypiltään tarjottua laitetta ja sitä on 
käytetty samaan tarkoitukseen, vaikka 
tämän tyyppistä uutta tuotetta ei ostettaisi; 

Or. en
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Tarkistus 120
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat määrätä toimijat 
keräämään kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keräyspisteissä oleva sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu jätetään tuottajille 
tai heidän nimissään toimiville 
kolmansille osapuolille taikka 
uudelleenkäyttöön valmistelemiseksi 
nimetyille laitoksille tai yrityksille.

Or. en

Perustelu

Jotta asetetut kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa, jäsenvaltioiden on voitava 
osoittaa kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu tarvittaville sidosryhmille. Tarkistuksella 
varmistetaan suurempien kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkistus 121
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jakelijat ovat uutta tuotetta 
toimittaessaan vastuussa sen 
varmistamisesta, että tällainen romu 
voidaan palauttaa jakelijalle vähintään 
maksutta lukumääräisen vastaavuuden 
pohjalta, edellyttäen että romu vastaa
tyypiltään myytyä laitetta ja sitä on 
käytetty samaan tarkoitukseen. Jäsenvaltiot 
voivat poiketa tästä säännöksestä, jos 
varmistetaan, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun palauttaminen ei 
täten tule loppukäyttäjän kannalta 

(b) jakelijat ovat uutta tuotetta 
toimittaessaan vastuussa sen 
varmistamisesta, että tällainen romu 
voidaan palauttaa jakelijalle vähintään 
maksutta lukumääräisen vastaavuuden 
pohjalta, edellyttäen että romu vastaa 
tyypiltään myytyä laitetta ja sitä on 
käytetty samaan tarkoitukseen. Jakelijat, 
joilla on liiketilaa yli 1 500 m2, ovat 
vastuussa sen varmistamisesta, että 
kuluttajat voivat palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun jakelijoille 
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vaikeammaksi ja että järjestelyt säilyvät 
maksuttomina loppukäyttäjille. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
säännöksen käyttämisestä komissiolle;

vähintään maksutta, ja jakelijoilla on 
oltava tätä varten vesitiivis keräys- ja 
säilytyspiste. Jäsenvaltiot voivat poiketa 
tästä säännöksestä, jos varmistetaan, että 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
palauttaminen ei täten tule loppukäyttäjän 
kannalta vaikeammaksi ja että järjestelyt 
säilyvät maksuttomina loppukäyttäjille. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
säännöksen käyttämisestä komissiolle;

Or. en

Perustelu

Jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromu – etenkin pienimmät laitteet, joita ei oteta usein 
takaisin nykyisen pakollisen lukumääräiseen vastaavuuteen perustuvan järjestelmän 
mukaisesti – suurjakelijat olisi velvoitettava toimimaan keräyspisteinä. Tämä helpottaisi 
huomattavasti kaikkia jätteitä käsittelevien keräyspisteiden toimintaa ja tekisi käytöstä 
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palauttamisesta yksinkertaisempaa 
loppukäyttäjille.

Tarkistus 122
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jakelijat ovat uutta tuotetta 
toimittaessaan vastuussa sen 
varmistamisesta, että tällainen romu 
voidaan palauttaa jakelijalle vähintään 
maksutta lukumääräisen vastaavuuden 
pohjalta, edellyttäen että romu vastaa 
tyypiltään myytyä laitetta ja sitä on 
käytetty samaan tarkoitukseen. Jäsenvaltiot 
voivat poiketa tästä säännöksestä, jos 
varmistetaan, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun palauttaminen ei 
täten tule loppukäyttäjän kannalta 
vaikeammaksi ja että järjestelyt säilyvät 
maksuttomina loppukäyttäjille. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
säännöksen käyttämisestä komissiolle;

(b) jakelijat ovat uutta tuotetta 
toimittaessaan vastuussa sen 
varmistamisesta, että tällainen romu 
voidaan palauttaa jakelijalle vähintään 
maksutta lukumääräisen vastaavuuden 
pohjalta, edellyttäen että romu vastaa 
tyypiltään myytyä laitetta ja sitä on 
käytetty samaan tarkoitukseen. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden jakelijoiden, joilla 
on liiketilaa yli 1 500 m2, ovat vastuussa 
sen varmistamisesta, että kuluttajat voivat 
palauttaa minkä tahansa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun niille vähintään 
maksutta, ja jakelijoilla on oltava tätä 
varten vesitiivis keräys- ja säilytyspiste. 
Jäsenvaltiot voivat poiketa tästä 
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säännöksestä, jos varmistetaan, että sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun palauttaminen ei 
täten tule loppukäyttäjän kannalta 
vaikeammaksi ja että järjestelyt säilyvät 
maksuttomina loppukäyttäjille. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
säännöksen käyttämisestä komissiolle;

Or. en

Perustelu

Jakelijoita koskeva lukumääräiseen vastaavuuteen perustuva takaisinottojärjestelmä ei riitä. 
Keräysastetta voitaisiin kohentaa merkittävästi, jos kuluttajat voisivat viedä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromunsa mille tahansa suurjakelijalle.

Tarkistus 123
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jakelijat ovat uutta tuotetta 
toimittaessaan vastuussa sen 
varmistamisesta, että tällainen romu 
voidaan palauttaa jakelijalle vähintään 
maksutta lukumääräisen vastaavuuden 
pohjalta, edellyttäen että romu vastaa 
tyypiltään myytyä laitetta ja sitä on 
käytetty samaan tarkoitukseen. Jäsenvaltiot 
voivat poiketa tästä säännöksestä, jos 
varmistetaan, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun palauttaminen ei 
täten tule loppukäyttäjän kannalta 
vaikeammaksi ja että järjestelyt säilyvät 
maksuttomina loppukäyttäjille. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
säännöksen käyttämisestä komissiolle;

(b) jakelijat ovat uutta tuotetta 
toimittaessaan vastuussa sen 
varmistamisesta, että tällainen romu 
voidaan palauttaa jakelijalle vähintään 
maksutta tai jakelijan maksaman 
osittaisen hinnanpalautuksen mukaisesti 
lukumääräisen vastaavuuden pohjalta, 
edellyttäen että romu vastaa tyypiltään 
myytyä laitetta ja sitä on käytetty samaan 
tarkoitukseen. Jäsenvaltiot voivat poiketa 
tästä säännöksestä, jos varmistetaan, että 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
palauttaminen ei täten tule loppukäyttäjän 
kannalta vaikeammaksi ja että järjestelyt 
säilyvät maksuttomina loppukäyttäjille.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
säännöksen käyttämisestä komissiolle;

Or. en
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Perustelu

Keräysastetta voidaan parantaa huomattavasti varmistamalla, että kuluttajat saavat osan 
rahoistaan takaisin palauttaessaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jakelijoille.  Se saattaisi 
hyödyttää myös tuottajia, jotka saisivat lisää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kierrätystä 
varten.

Tarkistus 124
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
vuoteen 2013 mennessä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämistä 
koskevat parannussuunnitelmansa 
lisätäkseen kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämistä 
kaikkien luokkien osalta ja parannettava 
keräämisjärjestelmien tehokkuutta. 
Keräämistä koskevan 
parannussuunnitelman avulla on voitava 
ehdottomana miniminä päästä 7 artiklan 
mukaiseen keräysasteeseen. Keräämistä 
koskevaa parannussuunnitelmaa on 
arvioitava uudelleen kolmen vuoden 
välein ja säännölliset selonteot on 
annettava komission saataville. 
Parannussuunnitelmaan on sisällytettävä 
säännöllisiä selvityksiä 
keräysjärjestelmien, saatavilla olevien 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja 
jäsenvaltioiden tason sähkö- ja 
elektroniikkaromuvaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tason pakollinen parannussuunnitelma on paras tapa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromuvirroista valistamiseen ja paremman valvonnan ja parempien 
saavutusten varmistamiseen. Kun komissiolle joudutaan tiedottamaan sekä itse 
suunnitelmasta että todellisista saavutuksista, varmistetaan että suunnitelma muodostaa 
perustan toimille eikä jää pelkäksi hyvien aikeiden luetteloksi.
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Tarkistus 125
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
käsittelemättömän erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely.

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
käsittelemättömän erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely ja 
seurattava, että kieltoa noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Perusteellinen valvonta on tarpeen, jotta voidaan välttää sellaisen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely, jota ei ole kerätty ja käsitelty erikseen.

Tarkistus 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys ja kuljetus 
suoritetaan niin, että uudelleenkäyttö ja 
kierrätys sekä vaarallisten aineiden 
eristäminen voidaan optimoida.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys ja kuljetus 
suoritetaan niin, että uudelleenkäyttö ja 
kierrätys sekä vaarallisten aineiden 
eristäminen voidaan optimoida.
Jäsenvaltioiden on kokonaisten laitteiden 
uudelleenkäytön optimoimiseksi 
varmistettava myös, että 
keräysjärjestelmät mahdollistavat 
uudelleenkäytettäviksi kelpaavien 
laitteiden erottelemisen erilliskerätystä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
keräyspisteissä ennen kaikkea kuljetusta.
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Or. en

Perustelu

Uudelleenkäytettäviksi kelpaavien laitteiden erilliskeräys ei usein toteudu, joten 
jäsenvaltioille on tarjottava kannustimia näiden laitteiden keräysasteen parantamiseksi ja 
kokonaisten laitteiden uudelleenkäyttöä koskevan ensisijaisen tavoitteen (sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin entinen 7 artiklan 1 kohta) muuntamiseksi alan 
erityistoimiksi. Paras tapa kokonaisten laitteiden uudelleenkäytön vakiinnuttamiseksi on, että 
mahdollisesti uudelleenkäytettäviksi kelpaavat laitteet valikoidaan ja erotellaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Silloin niiden laatu säilyy ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöpotentiaalia voidaan hyödyntää mahdollisimman 
hyvin.

Tarkistus 127
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 65 
prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana 
kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille 
saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keskimääräisen 
painon prosentuaalisena osuutena. Tämä 
keräysaste on saavutettava vuosittain 
vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoteen 2016 mennessä vähintään 
85 prosenttia jäsenvaltioissa syntyneestä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
kerätään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrää lisätään asteittain vuosina 2013–
2016. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaavailemistaan toimista 
viimeistään [...*]
Vähimmäiskeräysasteen saavuttamisen 
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dokumentoimiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tiedot sellaisen sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun määrästä, joka
– on valmisteltu uudelleenkäyttöä varten 
tai jonka mikä tahansa toimija on 
lähettänyt käsittelylaitoksiin ja joka on 
käsitelty 8 artiklan mukaisesti,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
keräyspisteisiin,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuille jakelijoille,
– on kerätty ja käsitelty erikseen tuottajien 
tai heidän nimissään sopimuksen 
perusteella toimivien kolmansien 
osapuolten toimesta, 
– tai on kerätty ja käsitelty erikseen millä 
tahansa muulla tavalla muun sähkö- ja 
elektroniikkaromun alan toimijan 
toimesta, 
ilmoitetaan maksutta jäsenvaltiolle tämän 
direktiivin 16 artiklan mukaisesti.
*Lisätään päivämäärä, joka on 
18 kuukauden kuluttua voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Keräystavoitteen saavuttamisen olisi oltava kunkin jäsenvaltion vastuulla. Tuottajat eivät voi 
valvoa muiden toimijoiden keräystä eikä yhteistä kansallista tavoitetta voi asettaa yksittäisen 
tuottajan saavutettavaksi.

Kussakin jäsenvaltiossa olisi saavutettava 85 prosentin vähimmäiskeräystavoite syntyvän 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrästä (tämä vastaa komission asettamaa 65 prosentin 
tavoitetta ja on 85 prosenttia niistä 80 prosentista, joiden komissio on tilastollisesti laskenut 
olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua). 
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Tarkistus 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 65 
prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
40 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen 
vuonna 2016, mitä nostetaan 
65 prosenttiin vuonna 2020, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kolmen edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

Or. en

Perustelu

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 129
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana 
kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille 
saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keskimääräisen 
painon prosentuaalisena osuutena. Tämä 
keräysaste on saavutettava vuosittain 
vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoteen 2016 mennessä vähintään 
85 prosenttia jäsenvaltioissa syntyneestä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
kerätään sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
5 artiklan 1 kohdan soveltamista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuonna 2012 sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua kerätään 
vähintään 4 kg henkeä kohti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrää lisätään asteittain vuosina 2012–
2016. Keräystavoitteet on saavutettava 
vuosittain. Jäsenvaltiot voivat halutessaan 
asettaa itselleen kunnianhimoisempia 
tavoitteita jolloin niiden on ilmoitettava 
siitä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 130
José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoteen 2016 mennessä vähintään 
85 prosenttia jäsenvaltioissa syntyneestä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
kerätään sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
5 artiklan 1 kohdan soveltamista.
Keräysaste lasketaan kyseisenä vuonna 
kyseisessä jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan 
mukaisesti kerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän 
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kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

perusteella ja ilmaistaan kahden edellisen 
vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keskimääräisen 
painon prosentuaalisena osuutena. Tämä 
keräysaste on saavutettava vuosittain 
vuodesta 2016 alkaen.

Or. en

Perustelu

Kun komissio asettaa keräystavoitteeksi 65 prosenttia keskimääräisen painon mukaisesti, se 
itse asiassa estää tietyn sähkö- ja elektroniikkaromun keräämisen virallisia kanavia myöten, 
jolloin sitä ei ehkä käsitellä asianmukaisesti. Vaarana on siten, että kevyemmät ja pienemmät 
laitteet sivuutetaan ja että keskitytään vain raskaampiin ja kookkaampiin laitteisiin.

Tarkistus 131
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan
kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
85 prosentin vähimmäiskeräystavoite 
saavutetaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Keräysaste lasketaan 
kyseisenä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa 
kussakin liitteessä I määritellyssä 
laiteluokassa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan
kolmen edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa kussakin liitteessä I 
määritellyssä laiteluokassa markkinoille 
saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen. Vuodesta 
2013 lähtien vuoden 2015 loppuun asti 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
samalla laskutavalla saavutetaan 
vuosittain 45 prosentin 
vähimmäiskeräysaste.
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Or. de

Perustelu

Pienten laitteiden riittävä kerääminen voidaan taata vain laskemalla keräysaste laiteluokkaa 
kohden. Jos laiteluokkien välillä ei tehdä eroa, kierrätysprosessiin päätyvät vain suuret ja 
painavat laitteet. Pienet laitteet hävitettäisiin edelleen talousjätteiden kanssa ja poltettaisiin. 
Lukuisien pienten laitteiden polttaminen on haitaksi ihmisiille, eläimille ja ympäristölle ja 
merkitsee tarpeetonta resurssien tuhlausta.

Tarkistus 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan
kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
55 prosentin vähimmäiskeräystavoite 
saavutetaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Keräysaste lasketaan 
kyseisenä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa 
5 ja 6 artiklan mukaisesti kerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän 
perusteella ja ilmaistaan kolmen edellisen 
vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keskimääräisen 
painon prosentuaalisena osuutena. Tämä 
keräysaste on saavutettava vuosittain 
vuodesta 2016 alkaen. Vuodesta 2013 
lähtien vuoden 2015 loppuun asti 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
samalla laskutavalla saavutetaan 
vuosittain 45 prosentin 
vähimmäiskeräysaste. 

Or. de

Perustelu

65 prosentin vähimmäiskeräysaste on tietojen ja laskelmien valossa vaikeasti toteutettavissa. 
Esim. Saksan osalta on toistaiseksi käytettävissä vain vuotta 2006 koskevat tiedot vanhojen 
laitteiden keräämisestä, uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä, ja niiden pohjalta saadaan 
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keräysasteeksi 41 prosenttia (suhteessa samana vuonna markkinoille saatettuihin määriin). 
Keräysasteen olisi perustuttava käytettävissä oleviin tuloksiin ja tilastotietoihin 
sähkölaiteromun palautuskäytännöstä. 55 prosentin keräysaste vaikuttaa kunnianhimoiselta 
mutta saavuttamiskelpoiselta.

Tarkistus 133
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
75 prosentin vähimmäiskeräystavoite 
saavutetaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Keräysaste lasketaan 
kyseisenä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa 
5 ja 6 artiklan mukaisesti kerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän 
perusteella ja ilmaistaan kahden edellisen 
vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keskimääräisen 
painon prosentuaalisena osuutena. Tämä 
keräysaste on saavutettava vuosittain 
vuodesta 2016 alkaen. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava vuodesta 2013 vuoden 2015 
loppuun saakka siitä, että samaa 
laskutapaa käyttäen saavutetaan 
vuosittain 50 prosentin 
vähimmäiskeräystavoite.

Or. en

Perustelu

Lisätään tavoitteiden kunnianhimoisuutta esittelijän ehdotukseen verrattuna.
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Tarkistus 134
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 65 
prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana 
kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille 
saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keskimääräisen 
painon prosentuaalisena osuutena. Tämä 
keräysaste on saavutettava vuosittain 
vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
vähintään 85 prosenttia jäsenvaltioissa 
tuotetusta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta kerätään 
vuoteen 2016 mennessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrää lisätään 
asteittain vuosina 2012–2016.
Jäsenvaltioiden on esitettävä 
parannussuunnitelmansa komissiolle 
vuoteen 2012 mennessä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
kerätään vähintään 4 kg henkeä kohti 
vuonna 2011.
Keräystavoitteet on saavutettava 
vuosittain.
Jäsenvaltiot voivat halutessaan asettaa 
itselleen kunnianhimoisemman tavoitteen, 
jolloin niiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle.
Sellaisen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä, joka on 
käsitelty 8 artiklan mukaisesti, mukaan 
luettuna uudelleenkäyttöä varten 
valmisteltu sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, lasketaan 
mukaan vuosittain kerättävään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrään. 
Vähimmäiskeräysasteen saavuttamisen 
dokumentoimiseksi jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että tiedot sellaisen sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun määrästä, joka 
valmistellaan uudelleenkäyttöä varten tai 
jonka mikä tahansa toimija lähettää 
käsittelylaitoksiin ja joka käsitellään 
8 artiklan mukaisesti, ilmoitetaan 
jäsenvaltiolle tämän direktiivin 
16 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Erilainen keräystavoitteiden laskumenetelmä.

Tarkistus 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana 
kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille 
saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keskimääräisen 
painon prosentuaalisena osuutena. Tämä 
keräysaste on saavutettava vuosittain 
vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
vähintään 85 prosenttia jäsenvaltioissa 
tuotetusta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta kerätään
vuoteen 2016 mennessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrää lisätään asteittain vuosina 2012–
2016. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
parannussuunnitelmansa komissiolle 
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vuoden 2011 loppuun mennessä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
kerätään vähintään 4 kg henkeä kohti 
vuonna 2011. 
Keräystavoitteet on saavutettava 
vuosittain. Jäsenvaltiot voivat halutessaan 
asettaa itselleen kunnianhimoisempia 
tavoitteita jolloin niiden on ilmoitettava 
tästä komissiolle.
Sellaisen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä, joka on 
käsitelty 8 artiklan mukaisesti, mukaan 
luettuna uudelleenkäyttöä varten 
valmistellun sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä, lasketaan 
mukaan vuosittain kerättävään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrään. 
Vähimmäiskeräysasteen saavuttamisen 
dokumentoimiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tiedot sellaisen sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun määrästä, joka 
– on valmisteltu uudelleenkäyttöä varten 
tai jonka mikä tahansa toimija on 
lähettänyt käsittelylaitoksiin ja joka on 
käsitelty 8 artiklan mukaisesti,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
keräyspisteisiin,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuille jakelijoille,
– on kerätty ja käsitelty erikseen tuottajien 
tai niiden nimissä sopimuksen perusteella 
toimivien kolmansien osapuolten 
toimesta,  
– tai on kerätty ja käsitelty erikseen millä 
tahansa muulla tavalla muun sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alan toimijan 
toimesta, 
ilmoitetaan maksutta jäsenvaltiolle tämän 
direktiivin 16 artiklan mukaisesti.
Saavuttamisen on määräydyttävä 
uudelleenkäyttöä varten valmistellun tai 
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8 artiklan mukaisesti käsitellyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun todellisen 
määrän perusteella. 

Or. en

Perustelu

Keräystavoitteen saavuttamisen on oltava kunkin jäsenvaltion omalla vastuulla. Tuottajia ei 
voi pitää vastuussa koko keräystavoitteesta, sillä ne eivät voi valvoa muita toimijoita, jotka 
keräävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromua voitonsaantitarkoituksessa, eikä niillä ole 
valvontavaltaa. Kollektiivisella termillä "tuottajat" ei myöskään voi viitata oikeushenkilöön, 
jota voidaan käsitellä yhteisesti. Olisi saavutettava 85 prosentin vähimmäiskeräystavoite 
jäsenvaltioiden tasolla syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrästä (tämä vastaa 
komission asettamaa 65 prosentin tavoitetta ja on 85 prosenttia niistä 80 prosentista, joiden 
komissio on tilastollisesti laskenut olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kahden vuoden 
kuluttua siitä, kun 100 prosenttia sähkö- ja elektroniikkalaitteista saatetaan markkinoille).

Tarkistus 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat 
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan 
kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen. Se 
sisältää myös uudelleenkäyttöä varten 
valikoidusti kerätyn elektroniikka- ja 
sähkölaiteromun.
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Or. fr

Perustelu

Jos jokin jäsenvaltio pyrkii kunnianhimoisesti kehittämään uudelleenkäyttöä, se saattaa 
joutua kärsimään, jos uudelleenkäyttöä varten kerättyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei 
oteta huomioon keräysastetta laskettaessa. Siksi on välttämätöntä huolehtia siitä, että ne 
otetaan huomioon; tämän korostaminen on myös tarpeen siksi, että tietty osa näistä laitteista 
kerätään hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin ne jäävät kerättyjen määrien laskemisen 
ulkopuolelle.

Tarkistus 137
János Áder

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat
65 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan
kahden edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet saavuttavat
50 prosentin vähimmäiskeräystavoitteen
vuonna 2016, mitä nostetaan 
65 prosenttiin vuonna 2020, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista. Keräysaste 
lasketaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kokonaismäärän perusteella ja ilmaistaan
kolmen edellisen vuoden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Tämä keräysaste on saavutettava 
vuosittain vuodesta 2016 alkaen. Ennen 
kyseistä päivämäärää sovelletaan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräysastetta, 
joka on vähintään keskimäärin 
4 kilogrammaa asukasta kohti. 

Or. en
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Perustelu

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 138
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähimmäiskeräystavoitteen 
saavuttamisen toteutumiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tiedot sellaisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta, joka 
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
keräyspisteisiin,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuille jakelijoille,

– on kerätty ja käsitelty tai viety maasta 
erikseen tuottajien tai niiden nimissä 
sopimuksen perusteella toimivien 
kolmansien osapuolten toimesta, 
– tai on kerätty ja käsitelty, kunnostettu 
tai viety maasta erikseen millä tahansa 
muulla tavalla muun sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alan toimijan 
toimesta, 
ilmoitetaan niille maksutta vuosittain.
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Or. en

Tarkistus 139
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elohopeaa sisältävien lamppujen osalta 
saavutetaan vuoden 2016 alusta lähtien 
45 prosentin vähimmäiskeräystavoite, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
5 artiklan 1 kohdan soveltamista 
Keräysaste lasketaan tiettynä vuonna 
kerättyjen elohopeaa sisältävien 
lamppujen kokonaispainon perusteella ja 
ilmaistaan kolmen edellisen vuoden 
aikana kyseisessä jäsenvaltiossa 
markkinoille saatettujen lamppujen 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. Vuodesta 2012 lähtien vuoden 
2015 loppuun asti jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että samalla 
laskutavalla saavutetaan vuosittain 
30 prosentin vähimmäiskeräysaste.

Or. de

Tarkistus 140
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki jakelijat, jotka eivät pysty 
osoittamaan, että sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen valmistaja täyttää 
taloudelliset ja menettelyyn liittyvät 
velvoitteensa kyseisen laitteen osalta, 
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täyttävät nämä velvoitteet itse tai 
huolehtivat siitä, että nämä velvoitteet 
täytetään, ennen kuin ne jakelevat laitteita 
eteenpäin.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että valmistajat noudattavat keräämis- ja 
kierrätysvelvollisuuttaan. Samalla olisi asetettava kannustimia kauppiaille.

Tarkistus 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteen I luokkaan 3 kuuluville lampuille 
asetetaan erillinen vähimmäiskeräysaste.  
Luokan 3 lamppujen tuottajien olisi 
täytettävä seuraavat keräystavoitteet:
a) 30 prosenttia vuodesta 2012 alkaen
b) 45 prosenttia vuodesta 2016 alkaen
ilmaistuna kolmen edellisen vuoden 
aikana kyseisessä jäsenvaltiossa 
markkinoille saatettujen lamppujen 
keskimääräisen painon prosentuaalisena 
osuutena. 

Or. en

Perustelu

Verrattuna mihin tahansa muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin pienloistelamppujen 
markkinat eivät ole kylläiset. Kuluttajat korvaavat vanhat hehkulamppunsa uusilla 
pienloistelampuilla seuraavien vuosien aikana. Näiden lamppujen käyttöikä on yli viisi 
vuotta. Tästä syystä keräystavoite, joka on 65 prosenttia kolmen edeltävän vuoden aikana 
myydyistä lampuista, ei ole mahdollinen saavuttaa. Erillinen keräystavoite tarjoaa myös 
kannusteen kerätä luokan 3 lamppuja, jotka muuten erittäin kevyinä saattaisivat jäädä 
syrjään keräysprosessissa. 
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Tarkistus 142
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähimmäiskeräystavoitteen 
asettamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tiedot sellaisesta sähkö-
ja elektroniikkalaiteromusta, joka 
sopimuksen perusteella niiden nimissä 
toimien,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
keräyspisteisiin,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuille jakelijoille,
– on kerätty ja käsitelty tai viety maasta 
erikseen tuottajien tai kolmansien 
osapuolten toimesta,  
– tai on kerätty erikseen millä tahansa 
muulla tavalla, ilmoitetaan niille 
maksutta vuosittain.

Or. en

Perustelu

Hyväksytään esittelijän tarkistus, mutta korostetaan erityisesti tuottajan vastuuta sekä sitä, 
että tuottajille sähkö- ja elektroniikkalaiteromua toimittavien kolmansien osapuolten kanssa 
on tehtävä sopimus. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen erityisesti Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa heikentää direktiivin toimintaa kyseisessä maassa.

Tarkistus 143
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Vähimmäiskeräystavoitteen 
asettamiseksi jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että tiedot sellaisesta sähkö-
ja elektroniikkalaiteromusta, joka 
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitettuihin 
keräyspisteisiin,
– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuille jakelijoille,
– on kerätty ja käsitelty tai viety maasta 
erikseen tuottajien tai niiden nimissä 
toimivien kolmansien osapuolten 
toimesta, 
– tai on kerätty ja käsitelty, kunnostettu 
tai viety maasta erikseen millä tahansa 
muulla tavalla muun sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alan toimijan 
toimesta, on ilmoitettava niille maksutta 
vuosittain.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa keräystavoitteen saavuttamisesta, ja niiden on ilmoitettava kerätyt 
ja käsitellyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrät 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti, 
mukaan luettuina uudelleenkäyttöä varten valmistellut määrät. Tästä syystä on tärkeää, että 
kaikki erikseen kerätyt määrät ilmoitetaan niille, mukaan luettuina muiden sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alan toimijoiden kuin tuottajien ja niiden nimissä sopimuksen 
perusteella toimivien kolmansien osapuolten keräämät määrät. Käytäntö mahdollistaa myös 
jätevirtojen paremman valvonnan.

Tarkistus 144
José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
vuosittain komissiolle:
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– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
syntyneen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä 
3 kohdassa vahvistetun yhteisen 
menetelmän mukaisesti;
– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrä,
– edellisen vuoden aikana markkinoille 
saatetun sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä sekä 
jäsenvaltioon ja jäsenvaltiosta siirretyn 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrät,
– arvio edellisen vuoden aikana 
säännösten vastaisesti käsitellyn, 
kaatopaikalle sijoitetun tai laittomasti 
maasta viedyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrästä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan täydennettävä tietojaan muilla osatiedoilla, 
esim. sääntöjenvastaisesti käsitelty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (kaatopaikalle sijoitettu, 
alihintaan myyty ja laittomasti siirretty).

Tarkistus 145
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
vuosittain komissiolle:
– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
syntyneen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä 
3 kohdassa vahvistetun yhteisen 
menetelmän mukaisesti,
– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
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määrä, 
– edellisen vuoden aikana markkinoille 
saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määrä +/-
jäsenvaltioon ja jäsenvaltiosta siirrettyjen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrät,
– arvio edellisen vuoden aikana 
säännösten vastaisesti käsitellyn, 
kaatopaikalle sijoitetun tai laittomasti 
maasta viedyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrästä.

Or. en

Tarkistus 146
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
vuosittain komissiolle:
– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
syntyneen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä 
3 kohdassa vahvistetun yhteisen 
menetelmän mukaisesti,
– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrä, 
– edellisen vuoden aikana markkinoille 
saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määrä +/-
jäsenvaltioon ja jäsenvaltiosta siirrettyjen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrät,
– arvio edellisen vuoden aikana 
säännösten vastaisesti käsitellyn, 
kaatopaikalle sijoitetun tai laittomasti 
maasta viedyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrästä.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi valvottava sähkö- ja elektroniikkalaiteromuvirtoja ja raportoitava 
vuosittain. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrät, markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrät sekä eri tavoin 
käsitellyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä.

Jäsenvaltioiden olisi myös tehtävä tutkimus selvittääkseen, kuinka paljon niissä syntyy sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua. Määrä arvioidaan keräämällä tietoja vuoden aikana syntyvän sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kokonaispainosta.

Tätä olisi täydennettävä mahdollisuuksien mukaan muilla hyödyllisillä tiedoilla, joista voidaan 
mainita esimerkkinä sääntöjenvastaisesti käsitellyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä.

Tarkistus 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
vuosittain komissiolle:
– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
syntyneen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrä 
3 kohdassa vahvistetun yhteisen 
menetelmän mukaisesti,
– jäsenvaltiossa edellisen vuoden aikana 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrä, 
– jäsenvaltiossa edellisenä vuonna 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määrä +/-
jäsenvaltioon ja jäsenvaltiosta siirrettyjen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrät,
– arvio edellisen vuoden aikana 
säännösten vastaisesti käsitellyn, 
kaatopaikalle sijoitetun tai laittomasti 
maasta viedyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrästä.
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Or. en

Perustelu

Jotta saadaan selkeä yleiskuva sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun virroista yhteisön tasolla ja jotta voidaan jatkaa valvonnassa olevien 
puutteiden selvittämistä, on tärkeää, että jäsenvaltiot keräävät tietoja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttöiän eri vaiheista sekä niiden liikkeistä rajojen yli.

Tarkistus 148
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisille markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kokonaispainon laskemiseksi määritellään 
yhteinen menetelmä.

3. Kansallisille markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kokonaispainon laskemiseksi määritellään 
yhteinen menetelmä viimeistään 
31 päivään heinäkuuta 2011 mennessä.

Or. en

Perustelu

On asetettava sitovia määräaikoja, jotta voidaan taata oikeusvarmuus ja valvoa yhteisten 
menetelmien noudattamista.

Tarkistus 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisille markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kokonaispainon laskemiseksi määritellään 
yhteinen menetelmä.

3. Kussakin jäsenvaltiossa syntyvän 
elektroniikkalaiteromun määrän (painon 
ja kappalemäärän mukaan) 
selvittämiseksi määritellään yhteinen 
menetelmä vuoteen 2014 mennessä.
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Or. en

Perustelu

Jotta voidaan verrata jäsenvaltioiden edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista, kyseisten 
tavoitteiden on perustuttava yhteiseen menetelmään. Yhteinen menetelmä mahdollistaa myös 
yhtäläiset toimintaedellytykset jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 150
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisille markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kokonaispainon laskemiseksi määritellään 
yhteinen menetelmä.

3. Jotta voidaan varmistaa tehokkaiden 
keräysjärjestelmien toiminta, komissio 
hyväksyy 18 a, 18 b ja 18 c artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
yhteisen menetelmän kansallisille 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kokonaispainon 
laskemiseksi.

Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan vanha ns. komiteamenettely yhdenmukaiseksi uuden menettelyn 
kanssa, josta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa.
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Tarkistus 151
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisille markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kokonaispainon laskemiseksi määritellään 
yhteinen menetelmä.

3. Kussakin jäsenvaltiossa syntyvän 
elektroniikkalaiteromun painomäärän 
selvittämiseksi määritellään yhteinen 
menetelmä vuoteen 2012 mennessä.

Or. en

Tarkistus 152
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisille markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kokonaispainon laskemiseksi määritellään 
yhteinen menetelmä.

3. Kussakin jäsenvaltiossa syntyvän 
elektroniikkalaiteromun määrän (painon 
ja kappalemäärän mukaan) 
selvittämiseksi määritellään yhteinen 
menetelmä vuoteen 2014 mennessä.

Or. en

Perustelu

Selvennetään määräaikaa ja tarkoitusta.

Tarkistus 153
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisille markkinoille saatettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
kokonaispainon laskemiseksi määritellään 

3. Kussakin jäsenvaltiossa syntyvän 
elektroniikkalaiteromun määrän (painon 
ja kappalemäärän mukaan) 
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yhteinen menetelmä. määrittämiseksi määritellään yhteinen 
menetelmä vuoteen 2014 mennessä.

Or. en

Perustelu

Menetelmän on oltava selkeä.

Tarkistus 154
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen
osalta.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräystavoitetta ja 
määräaikaa myös erityisesti sellaisten 
laitteiden erilliskeräystä koskevien 
keräystavoitteiden osalta, jotka sisältävät 
otsonikerrosta heikentäviä aineita tai 
aineita, joilla on ilmastoa lämmittävä 
vaikutus, kuten jäähdytys- ja 
pakastuslaitteiden, sekä pienten laitteiden 
(myös lelujen, paristoja ja akkuja 
sisältävien laitteiden) ja elohopeaa 
sisältävien laitteiden, kuten 
loistelamppujen, osalta.

Or. en

Perustelu

Pienille laitteille ja kaikkein vaarallisimmille jätevirroille olisi asetettava erityisiä tavoitteita.

Pakastus- ja jäähdytyslaitteista sekä elohopeaa sisältävistä lampuista syntyvälle jätteelle olisi 
asetettava erityistavoite näiden vaarallisen sisällön vuoksi. Pienten laitteiden ja lamppujen 
virroille olisi asetettava erityiset tavoitteet, jotta voidaan varmistaa, että pääosa näistä 
kerätään eikä viedä kaatopaikalle, sillä jollei asiaan puututa erityisesti, on suuri vaara, että 
kaikkein pienimmät laitteet hävitetään edelleen kotitalousjätteen mukana.
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Tarkistus 155
José Manuel Fernandes

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen 
osalta.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös erityisesti sellaisten laitteiden
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen 
osalta, jotka sisältävät 
otsonikerrosta heikentäviä aineita tai 
aineita, joilla on ilmastoa lämmittävä 
vaikutus, kuten jäähdytys- ja 
pakastuslaitteiden, sekä pienten laitteiden 
(myös lelujen, paristoja ja akkuja 
sisältävien laitteiden) ja elohopeaa 
sisältävien laitteiden, kuten 
loistelamppujen, osalta.

Or. en

Perustelu

Pakastus- ja jäähdytyslaitteista sekä elohopeaa sisältävistä lampuista syntyvään jätteeseen 
olisi puututtava erityisesti näiden vaarallisen sisällön vuoksi. Muussa tapauksessa on suuri 
vaara, että nämä pienet laitteet hävitetään edelleen usein jäteastiassa tavallisen 
kotitalousjätteen mukana.

Tarkistus 156
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus,
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
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mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden 
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen
osalta.

mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräystavoitetta ja määräaikaa 
myös direktiivin 20xx/xx/EY (RoHS-
direktiivi) liitteeseen 1 kuuluvien 
laitteiden, erityisesti jäähdytys- ja 
pakastuslaitteiden sekä elohopeaa 
sisältävien lamppujen erilliskeräystä
koskevien keräystavoitteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Pienille laitteille ja kaikkein vaarallisimmille jätevirroille olisi oltava erityisiä tavoitteita. Jos 
niihin ei puututa erityisesti, on suuri vaara, että pienimmät laitteet hävitetään edelleen usein 
jäteastiassa tavallisen kotitalousjätteen mukana. Olisi säilytettävä mahdollisuus asettaa 
erityisiä tavoitteita sähkö- ja elektroniikkalaiteromun muille luokille, jos muille laiteluokille 
asetetut erilliset tavoitteet parantavat ympäristönsuojelun tasoa.

Tarkistus 157
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden 
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen 
osalta.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden, 
elohopeaa sisältävien lamppujen ja 
pienten lamppujen erilliskeräystä 
koskevan keräystavoitteen osalta.

Or. en

Perustelu

Elohopeaa sisältävät lamput ovat vaarallisia terveydelle ja ympäristölle. Tätä nykyä 
lamppujen keräysaste ei ole korkea kaikissa maissa, erityisesti siksi, että nämä eivät paina 
paljoa. Tästä syystä ja ympäristösyistä kyseisille lampuille on asetettava oma keräystavoite. 
Sama pätee pieniin laitteisiin, sillä ne sisältävät usein vaarallisia aineita, mutta päätyvät 
tästä huolimatta aivan liian usein tavallisen jätteen joukkoon.
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Tarkistus 158
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen 
osalta.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös sellaisten laitteiden erilliskeräystä 
koskevan keräystavoitteen osalta, jotka 
sisältävät otsonikerrosta heikentäviä tai 
ilmastoa lämmittäviä aineita, kuten 
jäähdytys- ja pakastuslaitteiden, sekä 
pienten laitteiden (myös lelujen, paristoja 
ja akkuja sisältävien laitteiden) ja 
elohopeaa sisältävien laitteiden, kuten 
loistelamppujen, osalta.

Or. en

Perustelu

Vaarallisia aineita sisältäville tuotteille on asetettava erilliset keräystavoitteet.

Tarkistus 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 
johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräystavoitetta ja määräaikaa 
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myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden 
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen 
osalta. 

myös erityisesti sellaisten laitteiden 
erilliskeräystä koskevien 
keräystavoitteiden osalta, jotka sisältävät 
otsonikerrosta heikentäviä tai ilmastoa 
lämmittäviä aineita, kuten jäähdytys- ja 
pakastuslaitteiden, sekä elohopeaa 
sisältävien laitteiden, kuten 
loistelamppujen, ja pienten laitteiden 
(myös lelujen, paristoja ja akkuja 
sisältävien laitteiden) osalta.

Or. en

Perustelu

Jäähdytys- ja pakastuslaitteet, elohopeaa sisältävät lamput sekä pienet laitteet, kuten lelut, 
matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet jne., sisältävät vaarallisia aineita ja/tai niukkoja 
raaka-aineita. Erilliset keräystavoitteet ovat perusteltuja ympäristö- ja terveyssyistä sekä 
luonnonvarojen moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi, ja ne olisi otettava käyttöön 
nopeammin kuin muita tämän direktiivin piiriin kuuluvia laitteita koskevat tavoitteet.

Tarkistus 160
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään. 
Komissio edistää yhdenmukaistettujen 
vähimmäisvaatimusten kehittämistä 
sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, 
käsittelyä ja kierrätystä varten erityisesti 
siten, että tämä annetaan Euroopan 
standardointikomitean tehtäväksi, jotta 
yhdenmukaistetut standardit voidaan 
kehittää 12 kuukauden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.
On kehitettävä menetelmät, jotka koskevat 
käytöstä poistettavien tuotteiden 
ominaisuuksien tutkimista purkamisen, 
uudelleenkäytön ja vaarallisten aineiden 
vähentämisen kannalta, ja luotava 
standardit näiden menetelmien pohjalta.
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On kiellettävä toiminta sellaisten 
organisaatioiden kanssa, jotka eivät ole 
suorittaneet rekisteröitymistä tai saaneet 
toimilupaa ja joita ei siten voida valvoa.

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laittoman kaupan 
ja viennin estäminen. Siksi olisi selkeämmin todettava, että keräämiseen ja kierrätyksen voivat 
osallistua vain viralliseen ketjuun kuuluvat organisaatiot.

Tarkistus 161
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään. 
Komissio kannustaa yhdenmukaistettujen 
vähimmäisvaatimusten kehittämistä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräystä, käsittelyä ja kierrätystä varten 
esimerkiksi siten, että tämä annetaan 
Euroopan standardointikomitean 
tehtäväksi. Viittaus näihin 
yhdenmukaistettuihin 
vähimmäisvaatimuksiin julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja tämä luettelo saatetaan tasaisin 
väliajoin ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Komission olisi kannustettava yhdenmukaisten vähimmäisvaatimusten kehittämistä.
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Tarkistus 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään.
Komissio pyrkii kehittämään sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräystä, 
käsittelyä ja kierrätystä varten 
yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset 
(joiden olisi oltava saatavilla 
12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen) esimerkiksi siten, 
että tämä annetaan Euroopan 
standardointikomitean tehtäväksi. Nämä 
vähimmäisvaatimukset kattavat 
menetelmät, joilla arvioidaan 4 artiklan 
mukaisesti tuotteiden ominaisuuksia 
käyttöiän lopussa, esimerkiksi 
purkamisen vaivattomuutta, harvinaisten 
strategisten resurssien talteenottoa, 
kierrätettävyyttä ja vaarallisten aineiden 
päästöjen vähennystä. 

Or. en

Perustelu

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään 
direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun 
jätehierarkian mukaisesti. Jotta 
valmistelu uudelleenkäyttöä varten olisi 
etusijalla, olisi otettava käyttöön ennen 
mahdollista käsittelyä tehtävä tarkastus, 
jotta voidaan varmistaa, onko 
romulaitetta tai sen yksittäisiä osia 
mahdollista käyttää uudelleen. Tarkastus 
olisi tehtävä valtuutetuissa korjaus- ja 
uudelleenkäyttökeskuksissa, jotka on 
perustettu direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklan 1 kohdan ja liitteen IV 
mukaisesti, tai vastaavasti pätevän 
henkilökunnan toimesta.

Or. en

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksessä ja käsittelyssä 
käytetään paitsi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa myös noudatetaan jätealan 
puitedirektiivissä (2008/98/EY) vahvistettua jätehierarkiaa.  Jätehierarkian mukaisesti 
erikseen kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu olisi ensisijaisesti valmisteltava 
uudelleenkäyttöä varten, ja romu olisi käsiteltävä kierrätystä, energian talteenottoa tai 
hävittämistä varten ainoastaan, jos sitä ei voida käyttää uudestaan. Pakollinen 
uudelleenkäyttöä koskeva tarkastus on asianmukainen säännös. Jotta tämä tehdään 
asianmukaisesti, käsittelylaitoksissa olisi joko käytettävä pätevää henkilökuntaa tai tarkastus 
ja lajittelu olisi annettava valtuutetun uudelleenkäsittelylaitoksen tehtäviksi.
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Tarkistus 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio kehittää yhdenmukaistetut 
vähimmäisvaatimukset sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräystä, 
käsittelyä ja kierrätystä varten 
12 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta; tämä annetaan 
Euroopan standardointikomitean 
tehtäväksi. Nämä vähimmäisvaatimukset 
kattavat menetelmät, joilla arvioidaan 
4 artiklan mukaisesti tuotteiden 
ominaisuuksia käyttöiän lopussa, 
erityisesti purkamisen vaivattomuutta, 
kierrätettävyyttä ja vaarallisten aineiden 
päästöjen vähennystä.

Or. en

Perustelu

Kierrätyksessä ja resurssien käytön tehokkuudessa on suuria laatueroja. Erilaiset 
vähimmäisvaatimukset aiheuttavat kilpailuehtojen vääristymistä, minkä vuoksi tarvitaan 
yhdenmukaiset reunaehdot. Uusien vähimmäisvaatimusten olisi kannustettava ekologista 
suunnittelua tuotteiden käyttöiän lopussa eikä viitattava ainoastaan nykyisiin 
kierrätyskäytäntöihin. Tässä voidaan käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kestävää 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevia standardeja (e-Stewards Standard for Responsible 
Recycling and Reuse of EE®), sähkö- ja elektroniikkalaiteromun merkintöjä koskevia 
standardeja (WEEE label standards) sekä suosituksia standardeista annettaviksi 
säännöksiksi, jotka sisältyvät ympäristökysymysten huomioon ottamista tuotestandardeissa 
käyttöiän lopussa koskeviin ohjeisiin (CEN Guide) (julkaistu 3.11.2008).
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Tarkistus 165
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikkien nesteiden poistamisen 
lisäksi käsittely sisältää manuaalisen, 
mekaanisen, kemiallisen tai metallurgisen 
toiminnan, jolla vaaralliset aineet, 
valmisteet tai komponentit poistetaan 
käsittelymenettelyn yhteydessä 
ensimmäisessä mahdollisessa 
kierrätysprosessin vaiheessa ja niin 
perusteellisesti kuin teknisesti 
mahdollista. Poistaminen suoritetaan 
ennen kuin toteutetaan muita 
käsittelymenettelyjä, jotka mahdollisesti 
johtavat vaarallisten komponenttien 
purkamiseen. Murskaamista ei pidetä 
poistamisena.

Or. de

Perustelu

Murskaaminen ei sovellu vaarallisten aineiden erottamiseen ja niiden asianmukaiseen 
käsittelyyn.

Tarkistus 166
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 3 artiklassa määritellyn 
käsittelyn on maksimoitava strategisten 
raaka-aineiden kerääminen.

Or. en
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Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sääntöjenvastainen kierrätys johtaa strategisten raaka-
aineiden merkittävään hävikkiin. Käsittelyä olisi laajennettava siten, että kyseiset aineet 
voidaan kerätä talteen ja täten taata niiden toimitusvarmuus.

Tarkistus 167
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Liitteeseen II voidaan tehdä muutoksia
sisällyttämällä siihen muita 
käsittelytekniikoita, joilla varmistetaan 
ainakin sama ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelun taso.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Komissio 
arvioi mahdollisimman pian, onko 
matkapuhelinten painettuja piirilevyjä ja 
nestekidenäyttöjä koskevia kohtia syytä 
muuttaa.

4. Komissio hyväksyy 18 a, 18 b ja 
18 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä liitteen II mukautuksia
sisällyttämällä siihen muita 
käsittelytekniikoita, joilla varmistetaan 
ainakin sama ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelun taso. Komissio arvioi 
mahdollisimman pian, onko 
matkapuhelinten painettuja piirilevyjä ja 
nestekidenäyttöjä koskevia kohtia syytä 
muuttaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan vanha ns. komiteamenettely vastaamaan uutta menettelyä, josta 
määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa.
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Tarkistus 168
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käsittelytoimia toteuttavat laitokset ja 
yritykset hankkivat luvan toimivaltaisilta 
viranomaisilta jätteistä annetun direktiivin 
2008/xx/EY 23 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käsittelytoimia toteuttavat laitokset ja 
yritykset rekisteröidään ja ne hankkivat 
luvan toimivaltaisilta viranomaisilta 
jätteistä annetun direktiivin 2008/xx/EY 
23 artiklan mukaisesti. Liiketoimet 
sellaisten laitosten kanssa, joita ei ole 
rekisteröity ja joilla ei ole lupaa, on 
kielletty.

Or. en

Perustelu

Tällä artiklalla pyritään varmistamaan, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään ja 
käsitellään virallisia kanavia pitkin. Jos kielletään kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
koskevat liiketoimet sellaisten jäteketjun toimijoiden kanssa, joita ei ole hyväksytty virallisiksi 
kanaviksi, jäsenvaltioiden valvonta ja täytäntöönpanon valvontamahdollisuudet paranevat.

Tarkistus 169
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, joka 
on viety yhteisöstä jätteiden siirrosta 
annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III 
tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten 
jätteiden viennistä hyödynnettäväksi 
maihin, joihin ei sovelleta OECD:n 
päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien 
siirtojen valvonnasta 29 päivänä 
marraskuuta 2007 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1418/2007 mukaisesti
katsotaan täyttävän tämän direktiivin 11 

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua saa 
viedä yhteisöstä jätteiden siirrosta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III 
tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten 
jätteiden viennistä hyödynnettäväksi 
maihin, joihin ei sovelleta OECD:n 
päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien 
siirtojen valvonnasta 29 päivänä 
marraskuuta 2007 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1418/2007 mukaisesti 
ainoastaan, jos maastaviejä voi osoittaa, 
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artiklassa mainitut velvoitteet ja 
tavoitteetiden ainoastaan, jos maastaviejä 
voi osoittaa, että käsittely on tapahtunut 
tämän direktiivin vaatimuksia vastaavalla 
tavalla.

että hyödyntäminen on tapahtunut tämän 
direktiivin ja erityisesti liitteiden II ja III
vaatimuksia vastaavalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirtäminen ei enää edellyttäisi 
direktiivissä säädettyjen hyödyntämistä koskevien ehtojen täyttämistä, vaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua saisi viedä maasta, jos ehdot täyttyvät käsittelyvaiheessa. Tämä 
merkitsee askelta taaksepäin. Jätteen hyödyntämisen olisi aina tapahduttava direktiivissä 
säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti, sekä yhteisössä että sen ulkopuolella.

Tarkistus 170
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot eivät saa sallia 
uudelleenkäytettäväksi tarkoitetun sähkö-
ja elektroniikkalaitteen siirtoa, ellei tietty 
yksityishenkilö tai oikeushenkilö ole 
vahvistanut laitteen olevan täysin 
toimintakuntoinen ja siinä on tästä 
kertova merkki.

Or. en

Perustelu

Suuria määriä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua siirretään ulkomaille purettavaksi 
hirvittävissä olosuhteissa väittäen, että laitteet ovat toimintakuntoisia ja ne on tarkoitettu 
käytettäviksi uudelleen. Vaatimus, että kukin uudelleenkäytettäväksi tarkoitettu laite on 
vahvistettava erikseen toimintakuntoiseksi, estää laittomia siirtoja ja helpottaa 
rikoksentekijöiden syytteeseenpanoa.
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Tarkistus 171
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
täytäntöönpanoa varten annetaan 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja erityisesti
vahvistetaan perusteita vastaavien 
olosuhteiden arvioimiseksi.

3. Jotta voidaan varmistaa vastaavan 
suojelun tason toteutuminen yhteisön 
ulkopuolella suoritettavissa 
käsittelytoimissa, komissio hyväksyy 18 a, 
18 b ja 18 c artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä yksityiskohtaisia 
sääntöjä 1 ja 2 kohtaa varten, erityisesti 
perusteita vastaavien olosuhteiden 
arvioimiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan vanha ns. komiteamenettely vastaamaan uutta menettelyä, josta 
määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa.


