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Tarkistus 172
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat täyttävät 8, 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti kaiken erilliskerätyn 
ja käsiteltäväksi tai uudeellenkäyttöä 
varten valmisteltavaksi toimitetun sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun osalta seuraavat 
tavoitteet 31 päivään joulukuuta 
2011 mennessä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat ja kaikki muut sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromualan toimijat
täyttävät 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti 
kaiken erilliskerätyn ja käsiteltäväksi tai 
uudelleenkäyttöä varten 
valmisteltavaksi toimitetun sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta seuraavat 
tavoitteet 31 päivään joulukuuta 
2011 mennessä:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 173
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 1 ja 10 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(a) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 1 ja 10 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 85 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 85 prosenttia, ja
– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 80 prosenttia;

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 80 prosenttia niiden 
komponenteista, materiaaleista ja 
aineista;
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Or. en

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osat eivät ole hyödynnettävissä ja/tai kierrätettävissä. 
Tavoitteeksi olisi asetettava osuus siitä aineksesta, joka on mahdollista hankkia.

Tarkistus 174
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I
luokkiin 1 ja 10 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(a) tämän direktiivin liitteen I A luokkiin 1 
ja 10 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 85 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 85 prosenttia, ja

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 80 prosenttia

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 80 prosenttia

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I
luokkiin 1 ja 10 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(a) liitteen I A luokkiin 1 ja 4 kuuluvasta 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
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– on hyödynnettävä 85 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 85 prosenttia,

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten ja kierrätettävä 80 prosenttia

– on kierrätettävä 75 prosenttia, ja

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten 5 prosenttia;

Or. en

Perustelu

Uudelleenkäyttö olisi asetettava kierrätyksen ja hyödyntämisen edelle. 
Uudelleenkäyttömahdollisuuksien (joiden arvioidaan olevan 5–20 prosenttia) maksimointia ei 
voida tehdä sisällyttämällä uudelleenkäyttötavoitteet yhdistettyyn uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä koskevaan tavoitteeseen, koska tuottajat voivat saavuttaa tavoitteen pelkästään 
kierrättämällä ja näin ollen he voisivat jatkaa uudelleenkäyttömahdollisuuksien huomiotta 
jättämistä. Koska erillisen uudelleenkäyttötavoitteen käyttöönotto olisi uusi asia, 5 prosenttia 
tuntuisi kohtuulliselta. 

Tarkistus 176
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 1 ja 10 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(a) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 1 ja 10 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 85 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 85 prosenttia,
– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten ja kierrätettävä 80 prosenttia

– on kierrätettävä 75 prosenttia, ja

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten 5 prosenttia;

Or. en
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Tarkistus 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(b) liitteen I A luokkaan 2 kuuluvasta 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 80 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 80 prosenttia,

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten ja kierrätettävä 70 prosenttia;

– on kierrätettävä 65 prosenttia, ja

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten 5 prosenttia;

Or. en

Perustelu

Uudelleenkäyttö olisi asetettava kierrätyksen ja hyödyntämisen edelle. 
Uudelleenkäyttömahdollisuuksien (joiden arvioidaan olevan 5–20 prosenttia) maksimointia ei 
voida tehdä sisällyttämällä uudelleenkäyttötavoitteet yhdistettyyn uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä koskevaan tavoitteeseen, koska tuottajat voivat saavuttaa tavoitteen pelkästään 
kierrättämällä ja näin ollen he voisivat jatkaa uudelleenkäyttömahdollisuuksien huomiotta 
jättämistä. Koska erillisen uudelleenkäyttötavoitteen käyttöönotto olisi uusi asia, 5 prosenttia 
tuntuisi kohtuulliselta. 

Tarkistus 178
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(b) tämän direktiivin 20x liitteen I A
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 80 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 80 prosenttia, ja
– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 70 prosenttia;

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 70 prosenttia;
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Or. enPerustelu

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

Tarkistus 179
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(b) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 80 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 80 prosenttia, ja
– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 70 prosenttia;

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 70 prosenttia niiden 
komponenteista, materiaaleista ja 
aineista;

Or. en

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osat eivät ole hyödynnettävissä ja/tai kierrätettävissä. 
Tavoitteeksi olisi asetettava osuus siitä aineksesta, joka on mahdollista hankkia.

Tarkistus 180
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

(b) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 80 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 80 prosenttia, ja
– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten ja kierrätettävä 70 prosenttia;

– on kierrätettävä 65 prosenttia, ja
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– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten 5 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 181
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta,

(c) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I
luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta,

– on hyödynnettävä 75 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 75 prosenttia, ja
– on käytettävä uudelleen ja kierrätettävä 
55 prosenttia;

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten ja kierrätettävä 55 prosenttia niiden 
komponenteista, materiaaleista ja 
aineista;

Or. en

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osat eivät ole hyödynnettävissä ja/tai kierrätettävissä. 
Tavoitteeksi olisi asetettava osuus siitä aineksesta, joka on mahdollista hankkia.

Tarkistus 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I 
luokkiin 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 kuuluvasta sähkö-
ja elektroniikkalaiteromusta,

(c) liitteen I A luokkaan 5 kuuluvasta 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

– on hyödynnettävä 75 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 75 prosenttia,

– on käytettävä uudelleen ja kierrätettävä – on kierrätettävä 50 prosenttia, ja
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55 prosenttia;

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten 5 prosenttia;

Or. en

Perustelu

Uudelleenkäyttö olisi asetettava kierrätyksen ja hyödyntämisen edelle. 
Uudelleenkäyttömahdollisuuksien (joiden arvioidaan olevan 5–20 prosenttia) maksimointia ei 
voida tehdä sisällyttämällä uudelleenkäyttötavoitteet yhdistettyyn uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä koskevaan tavoitteeseen, koska tuottajat voivat saavuttaa tavoitteen pelkästään 
kierrättämällä ja näin ollen he voisivat jatkaa uudelleenkäyttömahdollisuuksien huomiotta 
jättämistä. Koska erillisen uudelleenkäyttötavoitteen käyttöönotto olisi uusi asia, 5 prosenttia 
tuntuisi kohtuulliselta. 

Tarkistus 183
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I
luokkiin 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 kuuluvasta sähkö-
ja elektroniikkalaiteromusta,

(c) direktiivin 20xx/xx/EY liitteen I
luokkiin 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 kuuluvasta sähkö-
ja elektroniikkalaiteromusta,

– on hyödynnettävä 75 prosenttia, ja – on hyödynnettävä 75 prosenttia, ja
– on käytettävä uudelleen ja kierrätettävä 
55 prosenttia;

– on kierrätettävä 50 prosenttia, ja

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten 5 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 184
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaasunpurkauslampuista on 
valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja 

(d) kaasunpurkauslampuista on 
valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja 
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kierrätettävä 85 prosenttia. kierrätettävä 85 prosenttia niiden 
komponenteista, materiaaleista ja 
aineista.

Or. en

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osat eivät ole hyödynnettävissä ja/tai kierrätettävissä. 
Tavoitteeksi olisi asetettava osuus siitä aineksesta, joka on mahdollista hankkia.

Tarkistus 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) liitteen I A luokkaan 6 kuuluvasta 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
– on hyödynnettävä 85 prosenttia,
– on kierrätettävä 75 prosenttia, ja
– on valmisteltava uudelleenkäyttöä 
varten 5 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Pienillä tieto- ja teleteknisillä laitteilla kuten sylimikroilla, salkkumikroilla ja 
matkapuhelimilla on lyhyt elinkaari, ja uudet mallit tulevat markkinoille nopeasti. Ne ovat 
edelläkävijöitä, kun edetään kohti suurta kierrätettävyyttä, ja niiden sisällä olevien 
kallisarvoisten raaka-aineiden niukan saatavuuden vuoksi niille pitäisi asettaa korkeat 
tavoitteet.

Koska erillisen uudelleenkäyttötavoitteen käyttöönotto olisi uusi asia, 5 prosenttia tuntuisi 
kohtuulliselta. 
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Tarkistus 186
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) pienet laitteet, jotka sisältävät 
arvokkaita komponentteja ja 
jalometalleja, on kierrätettävä 
jalometallien hyödyntämiseksi.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää hyödyntää pienten laitteiden sisältämät jalometallit. Tämän olisi oltava 
erityinen tavoite, kun pieniä laitteita kerätään ja kierrätetään. Muutoin on mahdollista, että 
EU:n resurssien hankinnan turvaamisen kannalta tärkeää kanavaa ei hyödynnetä.

Tarkistus 187
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena 
hyödyntämislaitoksiin lähetetyn 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta.

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena 
hyödyntämislaitoksiin lähetetyn 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta. 
Hyödyntämislaitoksissa toteutettavia 
varastointi-, lajittelu- ja esikäsittelytoimia 
ei oteta mukaan laskettaessa sitä, missä 
määrin nämä tavoitteet on täytetty.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että ainoastaan lopulliset hyödyntämistoimet lasketaan hyödyntämiseksi. 
Muutoin hyödynnetyksi katsotaan sellainenkin hyödyntämislaitokseen lähetetty romu, joka on 
ainoastaan esikäsittelytoimien, esimerkiksi lajittelun ja varastointiprosessin, kohteena, mutta 
joka myöhemmin heitetään pois. 
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Tarkistus 188
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena
hyödyntämislaitoksiin lähetetyn
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta.

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena sellaisen
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta, joka on 
tosiasiallisesti käytetty uudelleen, 
kierrätetty tai hyödynnetty.

Or. en

Perustelu

Tässä säännöksessä oletetaan, että 100 prosenttia hyödynnettäväksi lähetetystä romusta 
todella käytetään uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään. Tämä on ilmiselvästi väärä 
oletus, koska joitakin pieniä osia romusta ei voida täysin käyttää uudelleen, kierrättää tai 
hyödyntää. Niinpä tavoitteet olisi laskettava sen perusteella, mitä tosiasiallisesti käytetään 
uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään.

Tarkistus 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena 
hyödyntämislaitoksiin lähetetyn 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta.

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena sellaisen
hyödyntämislaitoksiin lähetetyn 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta, joka on 
tosiasiallisesti käytetty uudelleen, 
kierrätetty ja hyödynnetty.

Or. en
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Perustelu

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

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

Tarkistus 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena 
hyödyntämislaitoksiin lähetetyn 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta.

2. Nämä tavoitteet lasketaan 
prosentuaalisena osuutena 
hyödyntämislaitoksiin lähetetyn 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun painosta. 
Varastointi-, lajittelu- ja esikäsittelytoimia 
(muita kuin uudelleenkäyttöä 
valmistelevia toimia) ei oteta mukaan 
laskettaessa näitä tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Uudelleenlaaditun sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin uusi 11 kohdan 2 alakohta on 
liian epätäsmällinen, jotta sillä voitaisiin varmistaa ympäristöystävällinen toiminta. Monissa 
pienemmissä jäsenvaltioissa sijaitsevissa hyödyntämislaitoksissa pääasiallinen toiminta 
käsittää vain varastoinnin, lajittelun ja esikäsittelyn jätedirektiivin 2008/98/EY 
hyödyntämistoimien R 12–R 13 mukaisesti. Ympäristöhyötyjä ei saada aikaan ennen kuin 
"lopulliset" hyödyntämistoimet (R 1–R 11) on toteutettu. Näin ollen tavoitteita ja niiden 
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täyttymistä laskettaessa olisi otettava huomion vain "lopulliset" hyödyntämistoimet läpikäynyt 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. 

Tarkistus 191
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
tavoitteiden laskemista varten, että tuottajat 
tai heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet pitävät kirjaa käsittelylaitokseen 
tulevan ja sieltä lähtevän ja/tai
hyödyntämis- tai kierrätyslaitokseen 
tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrästä, sen sisältämistä komponenteista, 
materiaaleista tai aineista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
tavoitteiden laskemista varten, että tuottajat 
tai heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet pitävät kirjaa käsittelylaitokseen 
tulevan ja sieltä lähtevän ja hyödyntämis-
tai kierrätyslaitokseen tulevan ja sieltä 
lähtevän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrästä, sen sisältämistä komponenteista, 
materiaaleista tai aineista.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että laitoksesta ulos lähetettyä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat 
tiedot säilytetään, ja siten lisätään tietoisuutta lajitellun/esikäsitellyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun lopullisesta sijoituspaikasta.

Tarkistus 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen,
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
tavoitteiden laskemista varten, että tuottajat 
tai heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet pitävät kirjaa käsittelylaitokseen 
tulevan ja sieltä lähtevän ja/tai
hyödyntämis- tai kierrätyslaitokseen 
tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrästä, sen sisältämistä komponenteista, 
materiaaleista tai aineista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
tavoitteiden laskemista varten, että tuottajat 
tai heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet pitävät kirjaa käsittelylaitokseen 
tulevan ja sieltä lähtevän ja hyödyntämis-
tai kierrätyslaitokseen tulevan ja sieltä 
lähtevän (kokonaisprosenttiosuutena 
ilmaistuna) sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrästä, sen 
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sisältämistä komponenteista, materiaaleista 
tai aineista.

Or. en

Perustelu

Nykyään tavoitteet voidaan täyttää suorittamalla vain lajittelu ja esikäsittely R 12 
-hyödyntämislaitoksessa ja lähettämällä sitten kaikki lajitellut sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun pienet osat todellisia hyödyntämistoimia varten edelleen toiseen 
hyödyntämislaitokseen. Näin saadaan helposti 80–95 prosentin hyödyntämis-/kierrätysaste 
riippumatta siitä, mitä tapahtuu lajitelluille sähkö- ja elektroniikkalaiteromun pienille osille 
lopullisessa hyödyntämislaitoksessa. Ei pitäisi sallia sitä, että tavoitteiden saavuttamista 
arvioitaessa tarkastellaan vain R 12–R 13 -tyyppiseen hyödyntämislaitokseen tullutta ja sieltä 
lähtenyttä romua. Olisi otettava huomioon myös lopullisessa hyödyntämislaitoksessa 
aikaansaatu hyödyntäminen ja kierrätys.

Tarkistus 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
tavoitteiden laskemista varten, että tuottajat 
tai heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet pitävät kirjaa käsittelylaitokseen
tulevan ja sieltä lähtevän ja/tai
hyödyntämis- tai kierrätyslaitokseen
tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrästä, sen sisältämistä komponenteista, 
materiaaleista tai aineista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
tavoitteiden laskemista varten, että tuottajat 
tai heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet pitävät kirjaa käsittely- tai 
kierrätyslaitokseen tulevan ja sieltä 
lähtevän ja/tai hyödyntämislaitokseen
tulevan käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden ja sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun määrästä sekä 
niiden sisältämistä komponenteista, 
materiaaleista tai aineista.

Or. en

Perustelu

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
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administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

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

Tarkistus 194
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Näitä menetelmiä koskevan 
innovoinnin mahdollistamiseksi 11 
artiklassa ja liitteessä I A tarkoitettuja 
laitteiden luokkia tarkastellaan uudelleen 
ja ne saatetaan ajan tasalle joka kolmas 
vuosi 18 a, 18 b ja 18 c artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä. 

Or. en

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun luokkia olisi tarkasteltava uudelleen ja saatettava ajan 
tasalle säännöllisin väliajoin. Kierrätysmenetelmien kehittyminen voisi muuttaa vaadittuja 
keruuryhmiä, jotta voitaisiin optimoida kierrätys ja tuottaa puhtaampaa kierrätysainesta. 
Nykyisissä keräys- ja käsittelykäytännöissä määritellyt luokat voisivat näin ollen muodostua 
innovoinnin esteiksi.

Tarkistus 195
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
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keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa
rohkaistava tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Lisäksi jäsenvaltioiden on tarvittaessa
varmistettava, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksen 
parantamiseksi kootaan riittävästi 
rahoitusvaroja aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti (vähittäismyyjiltä, kuluttajilta 
ja tuottajilta, mutta ei veronmaksajilta) 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kotitalouksista keräämisestä koituvien 
kustannusten kattamiseksi, myös niiden 
kustannusten, jotka aiheutuvat 
keräyspisteiden hoitamisesta ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun käsittelyä 
koskevasta valistuskampanjasta. Nämä 
rahoitusvarat ovat vain niiden toimijoiden 
käytettävissä, joilla on lainsäädännöllinen 
velvoite kerätä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua. Kun kuntien ja 
yksityisten toimijoiden, joilla on 
lainsäädännöllinen velvoite toimia 
keräyspisteinä, kustannukset katetaan 
kokonaan, ne luovuttavat kaiken kerätyn 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
tuottajille tai tuottajien 
vastuujärjestelmille. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kotitalouksista 
keräyspisteisiin kokoamisen 
rahoittaminen ei saa langeta yksittäisen 
tuottajan rahoitusvastuulle kuten 12 
artiklan 2 kohdassa edellytetään. 

Or. en

Perustelu

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
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effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

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

Tarkistus 196
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn. 
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
rohkaistava tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn. 

Or. en

Perustelu

Kierrätyksessä ja sen myötä resurssien käytön tehokkuudessa on suuria laatueroja. Erilaiset 
vähimmäisvaatimukset aiheuttavat myös kilpailuehtojen vääristymistä, minkä vuoksi on 
luotava yhdenmukaiset reunaehdot. Kehitettävien vähimmäisvaatimusten olisi kannustettava 
ekologista suunnittelua tuotteiden käyttöiän lopussa eikä viitattava ainoastaan nykyisiin 
kierrätyskäytäntöihin.
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Tarkistus 197
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa rohkaistava 
tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten
kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Lisäksi jäsenvaltioiden on tarvittaessa
varmistettava, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksen 
parantamiseksi uusien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden myynnin 
yhteydessä kootaan riittävästi 
rahoitusvaroja aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti (jolloin aiheuttaja on 
vähittäismyyjä, kuluttaja tai tuottaja, 
mutta ei veronmaksaja) sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kotitalouksista 
keräämisestä koituvien kustannusten 
kattamiseksi, myös niiden kustannusten, 
jotka aiheutuvat keräyspisteiden 
hoitamisesta ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun käsittelyä 
koskevasta valistuskampanjasta. Nämä 
rahoitusvarat ovat vain niiden toimijoiden 
käytettävissä, joilla on lainsäädännöllinen 
velvoite kerätä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua. Kun kuntien ja 
yksityisten keräyspisteiden kustannukset
katetaan kokonaan, ne luovuttavat kaiken 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
tuottajien vastuujärjestelmille. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kotitalouksista 
keräyspisteisiin kokoamisen 
rahoittaminen ei saa langeta yksittäisen 
tuottajan rahoitusvastuulle kuten 12 
artiklan 2 kohdassa edellytetään. 

Or. en
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Perustelu

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

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

Tarkistus 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa rohkaistava 
tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja
keräyslaitosten kustannukset. Jäsenvaltiot 
voivat säätää täydentäviä määräyksiä 
keräyksen ja keräyslaitosten kustannuksia 
koskevista laskentamenetelmistä.
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Or. en

Perustelu

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

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

Tarkistus 199
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa rohkaistava 
tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja
keräyslaitosten kustannukset. Jäsenvaltiot 
voivat säätää täydentäviä määräyksiä 
keräyksen ja keräyslaitosten kustannuksia 
koskevista laskentamenetelmistä.

Or. en
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Tarkistus 200
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
rohkaistava tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin
jätetyn, niille ilmaiseksi luovutettavan
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.

Or. en

Tarkistus 201
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
rohkaistava tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteistyössä intressitahojen ja tuottajien 
kanssa yhteisarvioinnin suorittaminen 
koskien sellaisiin laitteisiin liitettävän 
palautuskupongin käyttöönoton 
mahdollisuutta, joiden kohdalla esiintyy 
suurimpia häviöitä laittoman keräyksen ja 
laittomien siirtojen muodossa. Tämä 
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kuponki on liitettävä tuotteeseen osana 
sen pakkausta, sillä on oltava rahallinen 
arvo, sen on sisällyttävä alkuperäiseen 
hintaan ja se on lunastettava 
keräyspisteessä. Tuottajien on vastattava 
korvauksen kustannuksista.

Or. el

Perustelu

Tämä toimi on tarkoitettu kannustamaan kuluttajia palauttamaan käytetyt laitteet 
asianmukaisten keräyskanavien kautta ja samalla hyödyttämään tuottajia auttamalla heitä 
varmistamaan, että keräystavoite saavutetaan.

Tarkistus 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa rohkaistava 
tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Lisäksi jäsenvaltioiden on tarvittaessa
varmistettava, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksen 
parantamiseksi uusien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden myynnin 
yhteydessä kootaan riittävästi 
rahoitusvaroja aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti (jolloin aiheuttajiksi on 
katsottava vähittäismyyjät, kuluttajat ja 
tuottajat, mutta ei veronmaksajia) sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun kotitalouksista 
keräämisestä koituvien kustannusten 
kattamiseksi, myös niiden kustannusten, 
jotka aiheutuvat keräyspisteiden 
hoitamisesta ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun käsittelyä 
koskevista valistuskampanjoista. Nämä 
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rahoitusvarat ovat vain niiden toimijoiden 
käytettävissä, joilla on lainsäädännöllinen 
velvoite kerätä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua. 
Kun kuntien ja yksityisten keräyspisteiden 
kustannukset katetaan kokonaan, ne 
luovuttavat kaiken kerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun tuottajien 
vastuujärjestelmille.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kotitalouksista keräyspisteisiin 
kokoamisen rahoittaminen ei saa langeta 
yksittäisen tuottajan rahoitusvastuulle 
kuten 12 artiklan 2 kohdassa edellytetään. 
Jäsenvaltiot voivat säätää täydentäviä 
määräyksiä keräyksen ja keräyslaitosten 
kustannuksia koskevista 
laskentamenetelmistä.

Or. en

Perustelu

Keräysasteen kasvattamiseksi on tärkeää saada kunnat tai muu lainsäädännöllisesti 
velvoitettu toimija toimimaan keräyspisteenä, järjestämään valistuskampanjoita, ovelta ovelle 
-keräystapahtumia ja muita mahdollisia toimintoja, jotta keräysmäärä voidaan maksimoida.
Näihin toimintoihin liittyvät kustannukset olisi katettava aiheuttamisperiaatteella, missä 
aiheuttajina ovat tuottajat, vähittäismyyjät ja kuluttajat (mutta eivät veronmaksajat).
Jäsenvaltioille olisi annettava joustovaraa, jotta ne voivat käyttää parhaimpana pitämäänsä 
järjestelmää rahoituksen keräämiseksi näitä toimintoja varten.

Tarkistus 203
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin 
jätetyn kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen 
keräyksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja 
ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
Tarvittaessa jäsenvaltioiden on, 



AM\809098FI.doc 25/84 PE439.905v01-00

FI

rohkaistava tuottajia rahoittamaan kaikki 
yksityistalouksista peräisin olevan sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräyslaitosten 
kustannukset.

lisätäkseen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämistä 
kotitalouksista, varmistettava, että sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun keräämisen 
parantamiseksi uusien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden myynnin 
yhteydessä kootaan riittävästi 
rahoitusvaroja aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti (jolloin aiheuttaja on 
vähittäismyyjä, kuluttaja tai tuottajat, 
mutta ei veronmaksaja) sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kotitalouksista 
keräämisestä koituvien kustannusten 
kattamiseksi, myös niiden kustannusten, 
jotka aiheutuvat keräyspisteiden 
hoitamisesta ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun käsittelyä 
koskevasta valistuskampanjasta. Nämä 
rahoitusvarat ovat vain niiden toimijoiden 
käytettävissä, joilla on lainsäädännöllinen 
velvoite kerätä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua. 
Kun kuntien ja yksityisten kerääjien, 
joilla on lainsäädännöllinen velvoite 
toimia keräyspisteinä, kustannukset 
katetaan kokonaan, ne luovuttavat kaiken 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
tuottajien vastuujärjestelmille.
Tämä kotitalouksista tulevan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun rahoituksen 
hankkiminen ei saa langeta yksittäisen 
tuottajan rahoitusvastuulle kuten 12 
artiklan 2 kohdassa edellytetään. 

Or. en

Perustelu

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
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existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

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

Tarkistus 204
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden tuotteiden osalta, jotka on 
saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 
2005 jälkeen, kunkin tuottajan on 
osallistuttava 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien rahoittamiseen omista tuotteistaan 
aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi 
valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden 
muista erillään vai liittymällä yhteiseen 
järjestelmään. 

2. Niiden tuotteiden osalta, jotka on 
saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 
2005 jälkeen, kunkin tuottajan on 
osallistuttava 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien rahoittamiseen omista tuotteistaan 
aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi 
valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden 
muista erillään vai liittymällä yhteiseen 
järjestelmään. Tuottajan pitäisi kyetä 
täyttämään velvollisuutensa joko yhdellä 
näistä toimintatavoista tai niiden 
yhdistelmällä.

Or. en

Perustelu

Tuottajilla olisi oltava mahdollisimman suuri liikkumavara sen suhteen, millä tavoin ne 
turvaavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromunsa.



AM\809098FI.doc 27/84 PE439.905v01-00

FI

Tarkistus 205
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden tuotteiden osalta, jotka on 
saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 
2005 jälkeen, kunkin tuottajan on 
osallistuttava 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien rahoittamiseen omista tuotteistaan 
aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi 
valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden 
muista erillään vai liittymällä yhteiseen 
järjestelmään. 

2. Niiden tuotteiden osalta, jotka on 
saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 
2005 jälkeen, kunkin tuottajan on 
osallistuttava 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien rahoittamiseen omista tuotteistaan 
aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi 
valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden 
muista erillään vai liittymällä yhteiseen 
järjestelmään. Yhteisissä järjestelmissä on 
otettava käyttöön erilaiset maksut 
tuottajille riippuen siitä, miten helposti 
tuotteet ja niiden sisältämät strategiset 
materiaalit voidaan kierrättää.

Or. en

Perustelu

Vain tuottajat voivat vaikuttaa suunnitteluprosessiin. On tarpeen tarjota tuottajille 
kannustimia sellaisen tuotesuunnittelun kehittämiseen, joka mahdollistaa tuotteiden helpon 
kierrättämisen. Yhteisissä järjestelmissä käytettävät erilaistettujen maksujen rakenteet 
palkitsisivat tuottajia sen mukaan, miten helposti tuotteet voidaan kierrättää. 

Tarkistus 206
Andres Perello Rodriguez

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiseen järjestelmään sisältyvä velvoite 
täyttyy kunkin tuottajan osalta, kun ne 
suorittavat vuosittain hetkellä, jolloin 
tuotteet saatetaan markkinoille, 
järjestelmään maksun, jonka suuruus 
vastaa niiden vuosittaisen 
markkinaosuuden mukaisesti osaa 
kuluista, joita liitteessä 1 B määritellyistä 
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laitetyypeistä on aiheutunut 
järjestelmälle.
Kun tuottajat ovat suorittaneet edellä 
mainitun maksun yhteiseen 
järjestelmään, velvoite rahoittaa 1 
kohdassa tarkoitetut toiminnot siirtyy 
yhteiselle järjestelmälle.
Valtuutettuun yksittäiseen järjestelmään 
osallistuvia tuottajia koskeva velvoite 
täyttyy, kun ne rahoittavat ja järjestävät 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
toiminnot ainoastaan omien yksittäisten 
ja 15 artiklan mukaisesti merkittyjen 
tuotteidensa osalta. Tuottajalla, joka 
täyttää velvoitteensa perustamalla 
tällaisen yksittäisen järjestelmän, on sen 
lisäksi, että se rahoittaa ja järjestää 
kuluvana vuonna 1 kohdassa tarkoitetut 
toiminnot, oltava tuotteidensa 
markkinoille saattamisen hetkellä 
suljetulla pankkitilillä riittävästi varoja, 
jotta 1 kohdassa tarkoitettujen toimintojen 
tuleva suorittaminen on taattu kaikkien 
niiden tuottajan markkinoille saattamien 
tuotteiden osalta, joita ei ole kerätty. 
Suljetulla pankkitilillä on oltava yksi 
kolmatta osapuolta edustava edunsaaja, 
joka on valtuutettu yhteinen järjestelmä ja 
jolla on velvollisuus varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen suorittaminen, 
mikäli edellä mainittu tuottaja julistetaan 
maksukyvyttömäksi, konkurssiin tai 
muuhun vastaavaan tilaan tai mikäli se 
vetäytyy markkinoilta.

Or. en

Tarkistus 207
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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tuottajat tai heidän puolestaan toimivat 
kolmannet osapuolet raportoivat keräys-, 
käsittely- ja loppukäsittelyjärjestelmien 
rahoituksesta ja kustannuksista sekä 
niiden tehokkuudesta vuosittain.

Or. en

Tarkistus 208
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa säädetyn tuottajan 
rahoitusvastuun lisäksi jäsenvaltioiden on 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräysasteen nostamiseksi varmistettava 
rahoituksen riittävyys saastuttaja maksaa 
-periaatteen mukaisesti. Tämä rahoitus on 
oltava laitteen myyntihetkestä lähtien 
kunnallisten viranomaisten tai muiden 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräyksestä vastuussa olevien toimijoiden 
saatavilla, jotta varmistetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kerääminen 
yksityisiltä kuluttajilta, sen 
vastaanottaminen keräyspisteissä sekä 
tiedotuskampanjoiden rahoitus. 
Jäsenvaltioiden on määrätietoisesti 
edistettävä avointa tiedotuspolitiikkaa; 
niiden on julkistettava sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun 
keräyskustannuksia ja -menetelmiä 
koskevat tiedot.

Or. de

Perustelu

Kun turvaudutaan lukuisiin keräystoimintoihin ja -toimijoihin varmistetaan, että keräysaste 
on mahdollisimman korkea. Koska jäsenvaltioita vaaditaan julkistamaan keräyskustannuksia 
ja -menetelmiä koskevat tiedot, on kaikkien alan toimijoiden paljastettava tuloksensa.
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Saastuttaja maksaa -periaate koskee tuottajia, vähittäiskauppaa ja kuluttajia. Sillä 
varmistetaan, että lasku ei lankea veronmaksajien maksettavaksi. Samalla jätetään 
jäsenvaltioille jonkin verran joustovaraa niiden keräysjärjestelmien järjestämiseksi.

Tarkistus 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän puolestaan toimivat 
kolmannet osapuolet raportoivat keräys-, 
käsittely- ja loppukäsittelyjärjestelmien 
rahoituksesta ja kustannuksista kahden 
vuoden välein. Raportointijärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi raporttien muotoa 
koskevia täydentäviä määräyksiä voidaan 
antaa delegoiduilla säädöksillä 18 a, 18 b 
ja 18 c artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tietojen keräämiseksi ja jotta voitaisiin arvioida sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräysprosessia, jäsenvaltioiden on raportoitava keräys-, käsittely- ja 
loppukäsittelyjärjestelmän rahoituksesta ja kustannuksista. Koska hallinnollisen lisätyön 
aiheuttamista halutaan välttää, ehdotetaan raportointia kahden vuoden välein.

Tarkistus 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 12 ja 16 
artiklassa vahvistettujen velvoitteiden 
täyttämisestä sellaiset pienet tuottajat, 
joiden markkinoille saattamien laitteiden 
määrä on vähäinen kansallisten 
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markkinoiden kokoon suhteutettuna, 
edellyttäen, että vapauttaminen ei 
vaaranna takaisinotto-, keräys- ja 
kierrätysjärjestelmien toimivuutta.

Or. de

Perustelu

Pienille ja keskisuurille yrityksille asetetut rekisteröintiä, tiedottamista ja raportointia sekä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen, käsittelyn, kierrätyksen ja hävittämisen 
rahoittamista koskevat vaatimukset aiheuttavat paljon kustannuksia. Siksi on tarpeen ottaa 
käyttöön pieniä tuottajia koskeva poikkeussäännös, jonka mukaisesti vapauttaminen 
hyväksytään tapauskohtaisesti.

Tarkistus 211
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tuottajat tai heidän puolestaan 
sopimusperusteisesti toimivat kolmannet 
osapuolet julkaisevat vuosittain raportin 
keräys-, käsittely- ja 
loppukäsittelyjärjestelmien rahoituksesta 
ja kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Tätä asiaa koskeva avoimuus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden varmistaa, että 
kustannukset määritetään ja paikannetaan asianmukaisesti, ja edistää parhaan arvon 
tuottavia käytäntöjä.
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Tarkistus 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tuottajat saavat ilmoittaa ostajille uusia 
tuotteita myytäessä keräyksestä, 
käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavasta loppukäsittelystä
aiheutuvat kustannukset. Ilmoitetut 
kustannukset eivät saa ylittää todellisia 
kustannuksia.

1. Jäsenvaltioiden, joissa on toteutettu 
toimia sen hyväksi, että ostajilla voisi olla 
uusien tuotteiden ostohetkellä tiedot
keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavasta 
loppukäsittelystä aiheutuvista 
kustannuksista, on varmistettava, että 
tuottajat saavat säilyttää tämän 
järjestelyn. Ilmoitetut kustannukset eivät 
saa ylittää todellisia kustannuksia.

Or. fr

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien on voitava tietää heille soveliaimmat 
palautuspisteet. Kun otetaan huomioon, että on olemassa monia erilliskeräysjärjestelmiä, 
käyttäjä on vaarassa joutua vaikeuksiin keräyspisteen löytämisessä, mikä tilanne voi saada 
hänet luopumaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromunsa viemisestä hyödynnettäväksi. On siis 
tarpeen luoda tietojen koordinointimenettely, jonka avulla käyttäjä voi olla perillä hänen 
käytettävissään olevista keräyspisteistä.

Tarkistus 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat saavat ilmoittaa ostajille uusia 
tuotteita myytäessä keräyksestä, 
käsittelystä ja ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavasta 
loppukäsittelystä aiheutuvat 
kustannukset. Ilmoitetut kustannukset 
eivät saa ylittää todellisia kustannuksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat saavat ilmoittaa ostajille uusien 
tuotteiden myyntipisteissä relevantit 
elinkaari- ja ympäristötiedot koskien 
kyseisen tuotteen järkevää keräystä, 
käsittelyä ja loppukäsittelyä, ilmoittaen 
ainakin kemiallista sisältöä ja 
myrkyllisyyttä, korjattavuutta ja 



AM\809098FI.doc 33/84 PE439.905v01-00

FI

kierrätettävyyttä koskevat tiedot. Myös 
kyseisen tuotteen käyttöiän päättymiseen 
liittyvät kustannukset voivat sisältyä 
näihin ympäristötietoihin. Jäsenvaltiot tai 
tuottajat eivät saa perustaa pakollista tai 
kiinteää näkyvää maksua, jota sovelletaan 
koko tuotevalikoimaan tai -luokkaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa sallittava tuottajille sellaisten tietojen antaminen 
kuluttajille, jotka voivat auttaa heitä tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja 
samankaltaisten tuotteiden välillä. Kokonaisille tuotevalikoimille tai -luokille asetettavia 
kiinteitä maksuja ei pitäisi sallia, koska tuotteiden väliset erot niiden ympäristön kannalta 
merkityksellisissä ominaisuuksissa, korjattavuudessa tai kierrätettävyydessä sekä käyttöiän 
päättymiseen liittyvissä todellisissa kustannuksissa eivät vaikuta tällaisiin maksuihin.

Tarkistus 214
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat saavat ilmoittaa ostajille uusia 
tuotteita myytäessä keräyksestä, 
käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavasta loppukäsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. Ilmoitetut 
kustannukset eivät saa ylittää todellisia 
kustannuksia.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
tuottajat vapaaehtoisesti ilmoittavat
ostajille uusia tuotteita myytäessä 
keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavasta 
loppukäsittelystä aiheutuvat kustannukset.
Ilmoitetut kustannukset eivät saa ylittää 
todellisia kustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 215
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat saavat ilmoittaa ostajille uusia 
tuotteita myytäessä keräyksestä, 
käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavasta loppukäsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. Ilmoitetut 
kustannukset eivät saa ylittää todellisia 
kustannuksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat ilmoittavat ostajille uusia tuotteita 
myytäessä tiedot, jotka koskevat kyseisen 
tuotteen sisältämiä vaarallisia 
kemikaaleja, keräystä, käsittelyä ja 
ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavaa loppukäsittelyä sekä 
korjattavuutta ja kierrätettävyyttä. 
Kyseisen tuotteen käsittelyyn liittyvät
kustannukset voivat sisältyä näihin 
tietoihin. Ilmoitetut kustannukset eivät saa 
ylittää todellisia kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Tuottajat olisi velvoitettava ilmoittamaan relevantit tiedot, mukaan lukien tuotteeseen 
sisältyviä vaarallisia kemikaaleja ja tuotteen korjattavuutta ja kierrätettävyyttä koskevat 
tiedot. Keräyksestä ja käsittelystä johtuvat kustannukset on sisällytettävä tuotteiden hintoihin, 
jotta kyseisten kustannusten laskemiselle olisi kannuste. Kiinteämääräiset kustannukset eivät 
kerro mitään sen paremmin tuotteen aiheuttamista todellisista kustannuksista sen käyttöiän 
lopussa kuin tuotteen ympäristövaikutuksistakaan.

Tarkistus 216
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat saavat ilmoittaa ostajille uusia 
tuotteita myytäessä keräyksestä, 
käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavasta loppukäsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. Ilmoitetut 
kustannukset eivät saa ylittää todellisia 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat saavat ilmoittaa ostajille uusia 
tuotteita myytäessä keräyksestä, 
käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavasta loppukäsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. Ilmoitetut 
kustannukset eivät saa ylittää todellisia 
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kustannuksia. kustannuksia ja niiden on heijastettava 
laitteiden käyttöikänsä lopussa 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Or. fr

Perustelu

On suositeltavaa muotoilla tämä ehdotus paremmin. Kustannusten on heijastettava myös 
laitteiden käyttöikänsä lopussa aiheuttamia ympäristövaikutuksia, jotta edistettäisiin 
korjattavissa, uudelleenkäytettävissä ja kierrätettävissä olevia laitteita tuottavaa ekologista 
suunnittelua.

Tarkistus 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Käyttäjän tiedostamisen lisäämiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jakelijat – pk-yrityksiä lukuun ottamatta –
perustavat hyvin pieniä romumääriä 
koskevia, asianmukaisia keräys- ja 
valistusohjelmia. Tällaisissa 
keräysjärjestelmissä
(a) tehdään loppukäyttäjille mahdolliseksi 
poistaa tämäntyyppinen romu käytöstä 
vähittäismyyjän liikkeessä sijaitsevassa 
helppopääsyisessä ja näkyvissä olevassa 
keräyspisteessä;
(b) vaaditaan, että vähittäismyyjät ottavat 
veloituksetta takaisin hyvin pieniä sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun määriä, kun 
ne toimittavat hyvin pieniä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määriä;
(c) ei veloiteta loppukäyttäjiltä mitään 
poistettaessa tätä romua käytöstä, eikä 
velvoiteta heitä ostamaan uutta 
samantyyppistä tuotetta;

Or. en
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Perustelu

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

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

Tarkistus 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) heidän käytettävissään olevista 
palautus- ja keräysjärjestelmistä;

(b) heidän käytettävissään olevista palautus-
ja keräysjärjestelmistä siten, että 
kannustetaan järjestämään tiedot yhteen, 
jotta kaikki käytettävissä olevat 
palautuspisteet voidaan mainita 
riippumatta tuottajasta, joka ne on 
asettanut käytettäviksi, 

Or. fr

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien on voitava tietää heille soveliaimmat 
palautuspisteet. Kun otetaan huomioon, että on olemassa monia erilliskeräysjärjestelmiä, 
käyttäjä on vaarassa joutua vaikeuksiin keräyspisteen löytämisessä, mikä tilanne voi saada 
hänet luopumaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromunsa viemisestä hyödynnettäväksi. On siis 
tarpeen luoda tietojen koordinointimenettely, jonka avulla käyttäjä voi olla perillä hänen 
käytettävissään olevista keräyspisteistä.
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Tarkistus 219
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
14 artiklan 2 kohdassa mainitut tiedot 
annetaan näkyvällä tavalla, 
kiinnittämällä selvä ilmoitus itse 
tuotteeseen tai esittämällä sellainen 
tuotteeseen liitetyssä erillisessä ohjeessa 
tai myyntipisteessä siten, että se on 
kuluttajan käytettävissä ostohetkellä. 

Or. en

Perustelu

Kuluttajien saataville olisi asetettava riittävät tiedot heidän velvollisuuksistaan ja 
oikeuksistaan näkyvimmällä ja houkuttelevimmalla tavalla. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
ja kierrätystä koskeva parempi tiedotuskampanja voisi kasvattaa keräysastetta. 

Tarkistus 220
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuottajat 
ja/tai jakelijat antavat kaikki tai osan 2–4 
kohdassa tarkoitetuista tiedoista 
esimerkiksi käyttöohjeissa tai 
myyntipisteissä.

5. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuottajat 
ja/tai jakelijat antavat kaikki tai osan 2 
kohdassa tarkoitetuista tiedoista 
esimerkiksi käyttöohjeissa tai 
myyntipisteissä tai valistuskampanjoissa.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa annetaan selventävä esimerkki siitä, millä tavoin tuottajat voivat esittää 
nämä tiedot kuten joissakin jäsenvaltioissa tehdään.
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Tarkistus 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Helpottaakseen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun valmistelua 
uudelleenkäyttöä varten sekä oikeaa ja 
ympäristön kannalta kestävää käsittelyä, 
huolto, ajantasaistaminen, uudistaminen ja 
kierrätys mukaan lukien, jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että tuottajat antavat 
käsittelylaitosten mahdollisesti tarvitsemat 
uudelleenkäyttöön ja käsittelyyn liittyvät 
tiedot kaikista markkinoille saatetuista 
uusista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tyypeistä yhden vuoden kuluessa niiden 
markkinoille saattamisesta. Mikäli 
uudelleenkäytöstä, käsittelystä ja 
kierrätyksestä vastaavat laitokset katsovat 
sen tarpeelliseksi tämän direktiivin 
säännösten noudattamista varten, näissä 
tiedoissa yksilöidään sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden komponentit ja 
materiaalit sekä vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden sijainti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajien on 
asetettava tiedot uudelleenkäytöstä, 
käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavien 
laitosten saataville käsikirjojen tai 
sähköisten välineiden muodossa
(esimerkiksi CD-ROM, online-palvelut).

1. Helpottaakseen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun käyttöä sekä 
oikeaa ja ympäristön kannalta kestävää 
käsittelyä, huolto, ajantasaistaminen,
uudelleenkäyttö, valmistelu 
uudelleenkäyttöä varten, uudistaminen ja 
kierrätys mukaan lukien, jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että tuottajat antavat
veloituksetta käsittelylaitosten 
mahdollisesti tarvitsemat 
uudelleenkäyttöön ja käsittelyyn liittyvät 
tiedot kaikista markkinoille saatetuista 
uusista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tyypeistä yhden vuoden kuluessa niiden 
markkinoille saattamisesta. Mikäli 
uudelleenkäytöstä, käsittelystä ja 
kierrätyksestä vastaavat laitokset katsovat 
sen tarpeelliseksi tämän direktiivin 
säännösten noudattamista varten, näissä 
tiedoissa yksilöidään sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden komponentit ja 
materiaalit sekä vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden sijainti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajien on 
asetettava tiedot uudelleenkäytöstä, 
käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavien 
laitosten saataville käsikirjojen tai 
sähköisten välineiden muodossa
(esimerkiksi CD-ROM, online-palvelut).

Or. en

Perustelu

Uudelleenkäyttöä on edistettävä romun torjumisen keinona sekä osana ympäristön kannalta 
kestävää käsittelyä. Molempien osalta artiklaan tarvitaan vaadittavat tiedot.
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Tarkistus 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rekisterin avulla seurataan 12 ja 13 
kohdan rahoitusvelvoitteiden 
noudattamista.

Rekisterin avulla seurataan 12 ja 13 
kohdan rahoitusvelvoitteiden 
noudattamista. Tuotteiden käyttöiän 
loppua koskeva rahallisen vakuuden 
velvoite olisi laskettava siten, että 
varmistetaan tuottajan tuotteen todellisten 
käyttöiän päättymiseen liittyvien 
kustannusten sisällyttäminen ottaen 
huomioon 8 artiklassa asetetut käsittelyä 
ja kierrätystä koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Jos käytössämme on kierrätystä ja käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset, näiden olisi 
oltava osatekijä, joka on otettava huomioon laskettaessa rahallisia vakuuksia, jotka tuottajien 
olisi varattava kattamaan heidän omien tuotteidensa käyttöiän päättymiseen liittyvät 
kustannukset 12 ja 13 artikloissa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ne olisi tallennettava 
rekisteröintijärjestelmään, joka pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden tasolla. Rahallisia 
vakuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset on yhdenmukaistettava, jotta rahallisten 
vakuuksien noudattaminen voidaan mielekkäästi tarkastaa, kuten nyt on tehty mahdolliseksi 
16 artiklan mukaisen rekisterin kautta ja kuten tarkastuksia käsittelevässä 20 artiklassa 
edellytetään.

Tarkistus 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki niiden alueella toimivat tuottajat 
voivat toimittaa kansallisiin rekistereihin 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki niiden alueella toimivat tuottajat 
voivat toimittaa kansallisiin rekistereihin 
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kaikki asiaankuuluvat tiedot, kuten 
raportointivaatimukset ja maksut, jotka 
liittyvät tuottajan toimiin muissa 
jäsenvaltioissa.

kaikki asiaankuuluvat tiedot, kuten 
raportointivaatimukset, jotka liittyvät 
tuottajan toimiin asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Rekisterien on oltava yhteentoimivia, jotta 
niiden välillä voidaan vaihtaa tällaisia 
tietoja, kuten tietoja kansallisille 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määristä, ja jotta 
yhteisön sisäisiin tavara- tai sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromujen siirtoihin 
liittyviä maksuja voitaisiin välittää.

Rekisterien on oltava yhteentoimivia, jotta 
niiden välillä voidaan vaihtaa tällaisia 
tietoja, kuten tietoja kansallisille 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määristä.

Or. en

Perustelu

Rekisterit eivät käsittele taloudellisia kysymyksiä ja ne on pidettävä erillään unionin sisäisiin 
tavara- tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen siirtoihin liittyvistä maksuista. Maksuja voivat 
hoitaa ainoastaan yksittäiset tuottajat tai yhteiset järjestelmät, koska ne perivät sähkö- ja 
elektroniikkaromun käsittelymaksut lopulliselta ostajalta.

Tarkistus 224
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. On sallittava, että tuottajat voivat 
hakea yhden jäsenvaltion rekisterin 
kautta rekisteröitymistä kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden rekistereihin. 

Or. en

Perustelu

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
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long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.

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

Tarkistus 225
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteisten järjestelmien osoittavan, että 
yhteiseen järjestelmään sisältyvä velvoite 
täyttyy kunkin tuottajan osalta, kun ne 
suorittavat vuosittain hetkellä, jolloin 
tuotteet saatetaan markkinoille, 
järjestelmään maksun, jonka suuruus 
vastaa niiden vuosittaisen 
markkinaosuuden mukaisesti osaa 
kuluista, joita liitteessä 1B määritellyistä 
laitetyypeistä on aiheutunut 
järjestelmälle.

Or. en

Tarkistus 226
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava ja 
annettava tiedot siitä, että kun edellä 
mainittu maksu on suoritettu yhteiseen 
järjestelmään, velvoite rahoittaa 12 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut omista 
tuotteista syntyvää jätettä koskevat 
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toiminnot siirtyy yhteiselle järjestelmälle.

Or. en

Tarkistus 227
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on osoitettava, että 
valtuutettuun yksittäiseen järjestelmään 
osallistuvia tuottajia koskeva velvoite 
täyttyy, kun ne rahoittavat ja järjestävät 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
toiminnot ainoastaan omien yksittäisten 
ja 15 artiklan mukaisesti merkittyjen 
tuotteidensa osalta.

Or. en

Tarkistus 228
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Tuottajan, joka täyttää velvoitteensa 
perustamalla tällaisen yksittäisen 
järjestelmän, on osoitettava riittävällä 
varmuudella täyttäneensä kuluvana 
vuonna 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen rahoittamista ja 
järjestämistä koskevan velvoitteen 
tuotteidensa markkinoille saattamisen 
hetkellä ja että sen lisäksi tuottajalla on 
suljetulla pankkitilillä riittävästi varoja, 
jotta 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintojen tuleva suorittaminen on taattu 
kaikkien niiden tuottajan markkinoille 



AM\809098FI.doc 43/84 PE439.905v01-00

FI

saattamien tuotteiden osalta, joita ei ole 
kerätty.
Tiedoilla on lisäksi osoitettava, että 12 
artiklassa tarkoitettu kolmatta osapuolta 
edustava edunsaaja on tunnistettu.

Or. en

Tarkistus 229
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröinnin muodosta ja kertomusten 
laadintavälistä säädetään erikseen. Nämä 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Komissio hyväksyy rekisteröintiä, 
tiedottamista ja kertomusten antamista 
koskevan järjestelmän asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi 18 a, 18 b ja 
18 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä rekisteröinnin muodon ja 
kertomusten laadintavälin. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio vahvistaa 12 artiklassa 
vahvistettujen rahallista vakuutta 
koskevien vaatimusten täyttämisen 
osoittavan yhdenmukaisen 
lähestymistavan mahdollistamiseksi 
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viimeistään (12 kuukauden kuluttua 
voimaantulosta) kyseisten vakuuksien 
määrän laskemista koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja laskemista 
koskevan menettelytavan ja vahvistaa 
niiden todentamista ja tarkastamista 
koskevat suuntaviivat.
Näillä vaatimuksilla olisi varmistettava 
ainakin se, että 
(a) vakuus toteuttaa tuottajan tuotteen 
todellisten käyttöiän päättymiseen 
liittyvien kustannusten sisällyttämisen 
hintaan, ottaen huomioon käsittelyä ja 
kierrätystä koskevat 
vähimmäisvaatimukset;
(b) tuottajan velvoitteeseen liittyvät 
kustannukset eivät siirry 
tulevaisuudessakaan toisille toimijoille, ja
(c) vakuus on voimassa tulevaisuudessa ja 
että sitä voidaan käyttää 
konkurssitapauksessa tuottajan 
kierrätysvelvoitteen täyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Jos aidosti haluamme toteuttaa yksittäisen tuottajan vastuun ja valvoa sen noudattamista, 
pitäen sitä merkittävänä välineenä käyttöiän loppumiseen liittyvien kustannusten 
sisällyttämiseksi ja Ecodesign-direktiiviä edistävänä tekijänä, tarvitsemme komission 
asettamia kriteereitä, joilla määritetään, miten rahallisten vakuuksien määrä olisi arvioitava 
niin, että kierrätystä ja käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset on otettu huomioon, ja 
joilla laaditaan säännöt määrien varmentamiseksi.

Tarkistus 231
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterin pitämisestä voi huolehtia 12 
artiklan 2 kohdan nojalla muodostettu 
tuottajien yhteinen järjestelmä.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Rekisterin pitämisen antaminen tuottajan vastuuta koskevien yhteisten järjestelmien 
tehtäväksi on kriittinen kysymys, sillä siten keskitetään arkaluonteisia kaupallisia tietoja 
yksityisen toimijan haltuun.

Tarkistus 232
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on koottava vuotuiset 
tiedot, mukaan lukien selvityksiin 
perustuvat arviot, kussakin jäsenvaltiossa 
markkinoille saatettujen, kaikilla tavoin 
kerättyjen ja uudelleen käytettyjen, 
kierrätettyjen ja hyödynnettyjen sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden sekä
maastaviedyn erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määristä ja 
luokista painoina.

5. Jäsenvaltioiden on koottava vuotuiset 
tiedot, mukaan lukien selvityksiin 
perustuvat arviot, niistä kussakin 
jäsenvaltiossa kaikilla tavoin kerätyistä ja 
uudelleen käytetyistä, kierrätetyistä ja 
hyödynnetyistä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista ja siitä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta, joita tuottajat, 
tuottajien kanssa sopimuksen tehneet 
kolmannet osapuolet tai muut sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromualan toimijat ovat 
tuoneet saataville markkinoille, sekä 
toiseen jäsenvaltioon siirretyn tai toisesta 
jäsenvaltiosta saadun maastaviedyn 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määristä painoina.

Or. en

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikka-alan taloudelliset toimijat on tunnistettava laittomien 
jätekuljetusten hillitsemiseksi.
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Tarkistus 233
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla

Sekä yksittäisiä että yhteisiä järjestelmiä 
koskevat vähimmäisvaatimukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisesti perustetut 
yksittäiset ja yhteiset järjestelmät 
kykenevät
(a) osoittamaan

i. perustuvansa kestävään rahoitukseen, 
joka käsittää riittävästi varoja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksen, 
käsittelyn, hyödyntämisen ja ympäristöä 
säästävän loppukäsittelyn rahoittamiseksi 
hetkellä, jolloin sähkö- ja 
elektroniikkalaite saatetaan markkinoille 
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 
ii. toimenpiteet keräys- ja 
käsittelytavoitteiden saavuttamiseksi, 
mukaan lukien
1. keräyksen aukoton maantieteellinen 
kattavuus;

tiedottamisen ja viestinnän 
suunnitteleminen;

(b) vahvistamaan noudattavansa kaikkia 
sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä, 
mukaan lukien

i. toimet arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi;

ii. toimet keräystä ja hyödyntämistä 
koskevien markkinoiden vapauden 
varmistamiseksi;

iii. 12 artiklan 2 kohdan mukaista 
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vakuutta koskevat todisteet.

Or. en

Tarkistus 234
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla

Talouden toimijoita koskevat tiedot

Jäsenvaltioiden on perustettava 
järjestelmiä sen varmistamiseksi, että 
sääntelyviranomaiset, tuottajat ja jakelijat 
saavat tiedot, joilla ne voivat tunnistaa
(a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat 
toimittaneet heille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita;
(b) kaikki talouden toimijat, joille he ovat 
toimittaneet sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun lähde voidaan tunnistaa, 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelyjä vapaamatkustajien karsimiseksi.

Tarkistus 235
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutoksia voidaan tehdä, jos ne ovat ovat 
tarpeen 16 artiklan 6 kohdan ja liitteiden 

Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan 
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mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

kehitykseen, komissio voi 18 a, 18 b ja 
18 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä tehdä muutoksia 16 artiklan 6 
kohtaan ja liitteisiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 236
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.

Poistetaan.

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 237
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 7, 8, 
10, 16, 17 ja 20 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi.
2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 18 b ja 
18 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 238
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
18 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 18 a artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
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2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä ja ilmoittaa samalla, 
mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee, ja mainitsee 
mahdolliset peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 239
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
18 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
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lehdessä ja se tulee voimaan sinä päivänä, 
joka mainitaan sen säännöksissä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 240
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusten alaisia ovat ainakin 
jätteensiirtoasetuksen mukaisesti yhteisön 
ulkopuolelle vietävät sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut sekä jätteistä 
annetun direktiivin 2008/xx/EY ja tämän 
direktiivin liitteen II mukaisesti 
käsittelylaitosten toiminnot.

Tarkastusten alaisia ovat ainakin 
jätteensiirtoasetuksen mukaisesti yhteisön 
ulkopuolelle vietävät sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut sekä jätteistä 
annetun direktiivin 2008/xx/EY ja tämän 
direktiivin liitteen II mukaisesti 
käsittelylaitosten toiminnot. Komissio 
vahvistaa 12 artiklassa vahvistettujen 
rahallista vakuutta koskevien vaatimusten 
täyttämisen osoittavan yhdenmukaisen 
lähestymistavan mahdollistamiseksi 
viimeistään 12 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
kyseisten vakuuksien määrän laskemista 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
laskemista koskevan menettelytavan ja 
vahvistaa niiden todentamista ja 
tarkastamista koskevat suuntaviivat. 
Näillä vaatimuksilla olisi varmistettava 
ainakin se, että
(a) vakuus johtaa tuottajan tuotteen 
todellisten käyttöiän päättymiseen 
liittyvien kustannusten sisällyttämiseen 
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hintaan, ottaen huomioon käsittelyä ja 
kierrätystä koskevat 
vähimmäisvaatimukset;
(b) tuottajan velvoitteeseen liittyvät 
kustannukset eivät siirry 
tulevaisuudessakaan toisille toimijoille,
(c) vakuus on voimassa tulevaisuudessa ja 
että sitä voidaan käyttää 
konkurssitapauksessa tuottajan 
kierrätysvelvoitteen täyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Komission asettamat kriteerit, joilla määritetään, miten rahallisten vakuuksien määrä olisi 
arvioitava niin, että kierrätystä ja käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset on otettu 
huomioon, ja joilla laaditaan säännöt määrien varmentamiseksi, edistäisivät yksittäisen 
tuottajan vastuun (jota on pidettävä merkittävänä välineenä käyttöiän loppumiseen liittyvien 
kustannusten sisällyttämiseksi ja Ecodesign-direktiiviä edistävänä tekijänä) toteuttamista ja 
sen noudattamisen valvomista.

Tarkistus 241
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusten alaisia ovat ainakin 
jätteensiirtoasetuksen mukaisesti yhteisön 
ulkopuolelle vietävät sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut sekä jätteistä 
annetun direktiivin 2008/xx/EY ja tämän 
direktiivin liitteen II mukaisesti 
käsittelylaitosten toiminnot.

Tarkastusten alaisia ovat ainakin 

(a) jätteensiirtoasetuksen mukaisesti 
yhteisön ulkopuolelle vietävät sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut sekä jätteistä 
annetun direktiivin 2008/xx/EY ja tämän 
direktiivin liitteen II mukaisesti 
käsittelylaitosten toiminnot;

(b) se, noudattavatko tuottajat heille 
tämän direktiivin 12 ja 13 artiklan 
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mukaisesti asetettuja rahoitusvelvoitteita;
(c) se, noudattavatko yksittäiset ja yhteiset 
järjestelmät tämän direktiivin 12 artiklan 
ja 16 artiklan (uusi) mukaisesti asetettuja 
velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Rahallinen vakuus olisi laskettava 
siten, että varmistetaan tuottajan tuotteen 
todellisten käyttöiän päättymiseen 
liittyvien kustannusten sisällyttäminen 12 
artiklan 2 kohdan vaatimusten 
mukaisesti, ottaen huomioon 8 artiklassa 
asetetut käsittelyä ja kierrätystä koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Käsittelyä ja kierrätystä koskevia ominaisuuksia ei vielä ole tarkastettu määrätietoisesti. 
Niillä olisi kuitenkin oltava rahoitusta ja vakuuksia koskevia vaikutuksia. Rahallisia 
vakuuksia koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettava, jotta rahallisten vakuuksien 
noudattaminen voidaan tarkastaa, kuten tarkastuksia käsittelevässä 20 artiklassa on vaadittu 
ja kuten ne on nyt järjestetty 16 artiklan mukaisen rekisterin kautta. Käyttöiän päättymiseen 
liittyvien kustannusten sisällyttäminen tekisi sellaisen tuotteen, joka on helppo käsitellä 
uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten, markkinoille saattamisesta halvempaa kuin tuotteen, 
jonka käyttöiän lopun kustannukset ovat korkeat ja jonka mukana menetetään paljon 
resursseja.
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Tarkistus 243
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkastusten ja seurannan osalta 
voidaan vahvistaa myös muita sääntöjä.

3. Komissio voi tarkastusten ja seurannan 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi hyväksyä 18 a, 18 b ja 
18 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä muita tarkastuksia ja 
seurantaa koskevia sääntöjä.

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.

Tarkistus 244
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 
hyväksyttyjä keräys- ja käsittelylaitoksia 
koskeva kansallinen rekisteri. Ainoastaan 
laitokset, joiden toiminnanharjoittajat 
täyttävät 8 artiklan 3 kohdassa vahvistetut 
vaatimukset, hyväksytään tässä artiklassa 
tarkoitettuun kansalliseen rekisteriin. 
Rekisterin sisältö julkistetaan.

Or. en
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Perustelu

Keskusrekisterin luominen tarjoaa mahdollisuuden saada yleiskäsitys kaikkien keräys-, 
käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätysalan laitosten toiminnasta ja parantaa mahdollisuuksia 
seurata hyödyntämistoimintaa.

Tarkistus 245
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Asemansa hyväksyttynä 
käsittelylaitoksena säilyttämiseksi 
laitosten toiminnanharjoittajien on 
osoitettava vuosittain noudattavansa tässä 
direktiivissä asetettuja vaatimuksia ja 
esitettävä 6 ja 7 kohdan mukainen 
kertomus.

Or. en

Perustelu

Keskusrekisterin luominen tarjoaa mahdollisuuden saada yleiskäsitys kaikkien keräys-, 
käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätysalan laitosten toiminnasta ja parantaa mahdollisuuksia 
seurata hyödyntämistoimintaa.

Tarkistus 246
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Keräyslaitosten 
toiminnanharjoittajien on esitettävä 
vuosittain kertomus, jonka perusteella 
kansalliset viranomaiset voivat verrata 
kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrää vuosittain hyödyntämis- tai 
kierrätyslaitoksiin siirretyn sähkö- ja 
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elektroniikkalaiteromun määrään. Sähkö-
ja elektroniikkalaiteromua voidaan siirtää 
yksinomaan hyväksyttyihin hyödyntämis-
ja kierrätyslaitoksiin.

Or. en

Perustelu

Keskusrekisterin luominen tarjoaa mahdollisuuden saada yleiskäsitys kaikkien keräys-, 
käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätysalan laitosten toiminnasta ja parantaa mahdollisuuksia 
seurata hyödyntämistoimintaa.

Tarkistus 247
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Käsittelylaitosten 
toiminnanharjoittajien on esitettävä 
vuosittain kertomus, jonka perusteella 
kansalliset viranomaiset voivat verrata 
omistajilta tai hyväksytyiltä 
keräyslaitoksilta takaisin otetun sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrää 
tosiasiallisesti hyödynnetyn tai kierrätetyn 
tai 10 artiklan mukaisesti maasta viedyn 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrään.

Or. en

Perustelu

Keskusrekisterin luominen tarjoaa mahdollisuuden saada yleiskäsitys kaikkien keräys-, 
käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätysalan laitosten toiminnasta ja parantaa mahdollisuuksia 
seurata hyödyntämistoimintaa.
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Tarkistus 248
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
omistajat luovuttavat sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromunsa yksinomaan 
rekisteröidyille ja hyväksytyille keräys-, 
hyödyntämis- ja/tai kierrätyslaitoksille.

Or. en

Perustelu

Keskusrekisterin luominen tarjoaa mahdollisuuden saada yleiskäsitys kaikkien keräys-, 
käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätysalan laitosten toiminnasta ja parantaa mahdollisuuksia 
seurata hyödyntämistoimintaa.

Tarkistus 249
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 2, 
3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 ja 20 artiklan sekä 
liitteen I noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
viimeistään [18 kuukautta sen jälkeen, kun 
tämä direktiivi on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko. 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 2, 
3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 ja 20 artiklan sekä 
liitteen I noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
viimeistään [18 kuukautta sen jälkeen, kun 
tämä direktiivi on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko. Jäsenvaltioiden on 
saatettava voimaan lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset, jotka ovat 
tarpeen tämän direktiivin 12 artiklan 2 
kohdan noudattamiseksi, jotta kukin 
tuottaja rahoittaa ainoastaan omista, 13. 
elokuuta 2005 jälkeen markkinoille 
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saatetuista tuotteistaan syntyneeseen 
jätteeseen liittyvät toimet, ja jotta tämän 
direktiivin 12 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vaaditut asianmukaiset 
rahalliset vakuudet on järjestetty. 

Or. en

Perustelu

Koska yksittäisen tuottajan vastuun periaate on otettu vain vähäisessä määrin huomioon 
rahallisten vakuuksien täytäntöönpanon yhteydessä, ja kun pidetään mielessä, että kierrätystä 
ja käsittelyä koskevia vähimmäisvaatimuksia ei ole juurikaan otettu huomioon käyttöikänsä 
päähän tulleiden tuotteiden ympäristönsuojelun tason kohentamiseksi, on tärkeää vaatia 8 ja 
12 artiklan noudattamista, jotta varmistetaan, että niihin sisältyvät periaatteet pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 250
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on saatettava 
viimeistään [18 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin julkistamisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä] 
voimaan lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset, jotka ovat tarpeen tämän 
direktiivin 12 artiklan noudattamiseksi, 
jotta varmistetaan tämän direktiivin 12 
artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadittujen 
asianmukaisten rahallisten vakuuksien 
saatavuus.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa on yksittäisen tuottajan vastuun periaatteen täytäntöönpano otettu 
riittämättömästi huomioon. Siksi on tärkeää viitata tässä direktiivin 12 artiklaan, jossa 
periaate, jonka mukaan tuottajien olisi rahoitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kerääminen yksityistalouksilta, on vahvistettu. Yksittäisen tuottajan vastuun periaatteella 
pyritään edistämään ympäristöystävällistä suunnittelua tuottajille tarjottavien kannustimien 



AM\809098FI.doc 59/84 PE439.905v01-00

FI

avulla.

Tarkistus 251
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin 2 ja 7 artiklassa 
tarkoitettujen uudelleenarviointien lisäksi 
komissio antaa viimeistään viiden vuoden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, joka perustuu direktiivin 
soveltamisesta saatuihin kokemuksiin. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa
ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että direktiivin ja sen täytäntöönpanon tarkastelu ulottuu 
laajemmalle kuin pelkästään sen soveltamisalaa ja keräysasteita koskeviin erityisiin 
uudelleenarviointeihin.

Tarkistus 252
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan direktiivi 2002/96/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä 
V olevassa A osassa mainituilla 
direktiiveillä, 21 artiklassa mainitusta 
päivämäärästä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia, 
liitteessä V olevassa B osassa asetettuja 
määräaikoja, joiden kuluessa niiden on 
saatettava mainitut direktiivit osaksi 

1. Kumotaan direktiivi 2002/96/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä 
V olevassa A osassa mainituilla 
direktiiveillä, 21 artiklassa mainitusta 
päivämäärästä, lukuun ottamatta sen 5 
artiklan 5 kohtaa, joka kumotaan[...*], 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioita velvoittavia, liitteessä V 
olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, 
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kansallista lainsäädäntöä ja alettava 
soveltaa niitä.

joiden kuluessa niiden on saatettava 
mainitut direktiivit osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja alettava soveltaa niitä.

___________
* lisätään päivämäärä, jolloin tässä 
direktiivissä vahvistetut uudet 
erilliskeräystä koskevat velvoitteet tulevat 
voimaan

Or. en

Perustelu

Nykyiset erilliskeräystä koskevat vähimmäisvelvoitteet on pidettävä voimassa siihen saakka, 
kunnes uudet velvoitteet tulevat voimaan. Muutoin jäsenvaltiot, jotka eivät täyttäneet näitä 
velvoitteita aiemmin, pääsevät pälkähästä.

Tarkistus 253
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
siirtojen seurantaa koskevat 

vähimmäisvaatimukset

Käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteiden siirtoja koskevat 

vähimmäisvaatimukset

Or. en

Perustelu

Olisi seurattava kaikkien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaiteiden siirtoja, ei pelkästään 
niiden, joiden "epäillään" olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua.
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Tarkistus 254
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäljennös laskusta tai sopimuksesta, joka 
koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
myyntiä ja/tai omistusoikeuden siirtoa ja 
jossa todetaan, että laite on tarkoitettu 
välittömästi uudelleenkäytettäväksi ja että 
se on täysin toimintakunnossa;

a) jäljennös laskusta tai sopimuksesta, joka 
koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
myyntiä ja/tai omistusoikeuden siirtoa ja 
jossa todetaan, että laite: on tarkoitettu 
uudelleenkäytettäväksi ja että se on

– täysin toimintakunnossa,

– määrä korjata,

– määrä uudistaa, tai että se lähetetään 
laadunvarmistukseen liittyviin ja 
markkinoille saattamisen jälkeisen 
seurannan edellyttämiin vikaselvityksiin 
ja tutkimuksiin.

Or. en

Perustelu

Vihreän talouden luomiseksi on tarpeen edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamista 
ja uudelleenkäyttöä. Siksi tarvitaan sääntöjärjestelmä, jolla edistetään ja tuetaan käytettyjen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamista ja uudelleenkäyttöä. Uusiokäyttö jätteen määrän 
vähimmäistämiseksi on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan säädöksen keskeinen 
osatekijä.

Tarkistus 255
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todiste arvioinnista tai testauksesta 
tulosten jäljennös (testisertifikaatti tai 
todiste toimintakunnosta) kunkin 
lähetyksessä olevan esineen osalta ja 

Poistetaan.
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pöytäkirja, jossa on kaikki tulokset 2 
kohdan mukaisesti ilmaistuna;

Or. en

Perustelu

Vihreän talouden luomiseksi on tarpeen edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamista 
ja uudelleenkäyttöä. Siksi tarvitaan sääntöjärjestelmä, jolla edistetään ja tuetaan käytettyjen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamista ja uudelleenkäyttöä. Uusiokäyttö jätteen määrän 
vähimmäistämiseksi on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan säädöksen keskeinen 
osatekijä.

Tarkistus 256
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
kuljetuksen järjestävän haltijan ilmoitus 
siitä, ettei mikään lähetyksessä oleva 
materiaali tai laite ole jätteistä annetun 
direktiivin 2008/xx/EY 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua jätettä, ja

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vihreän talouden luomiseksi on tarpeen edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamista 
ja uudelleenkäyttöä. Siksi tarvitaan sääntöjärjestelmä, jolla edistetään ja tuetaan käytettyjen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamista ja uudelleenkäyttöä. Uusiokäyttö jätteen määrän 
vähimmäistämiseksi on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan säädöksen keskeinen 
osatekijä.
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Tarkistus 257
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) riittävä pakkausmateriaali suojaamaan 
siirrettyjä tuotteita vahingoittumiselta 
kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen 
aikana.

d) riittävä pakkausmateriaali ja 
asianmukaisesti pinottu lähetys 
suojaamaan siirrettyjä tuotteita 
vahingoittumiselta kuljetuksen, lastauksen 
ja purkamisen aikana.

Or. en

Perustelu

Usein sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan erottaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
pinoamalla lähetys asianmukaisesti kuljetuksen ajaksi.

Tarkistus 258
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 1 vaihe – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Laitteen toimintakunto olisi testattava ja 
sen sisältämät vaaralliset aineet arvioitava. 
Suoritettava testi on valittava sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen tyypin mukaan. 
Useimpien käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden osalta riittää 
keskeisten toimintojen toimintakunnon 
testaaminen.

a) Laitteen toimintakunto on testattava ja 
sen sisältämät vaaralliset aineet arvioitava. 
Suoritettava testi on valittava sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen tyypin mukaan. 
Useimpien käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden osalta riittää 
keskeisten toimintojen toimintakunnon 
testaaminen.

Or. en

Perustelu

Näiden vaatimusten on oltava oikeudellisesti sitovia.
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Tarkistus 259
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 1 vaihe – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Arviointien ja testien tulokset on 
kirjattava.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 260
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 2 vaihe – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Tulokset olisi merkittävä kestävästi 
mutta ei kuitenkaan pysyvästi joko suoraan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen (jos sitä 
ei ole pakattu) tai pakkaukseen, jotta ne 
voidaan lukea purkamatta laitteen 
pakkausta.

a) Tulokset on merkittävä kestävästi mutta 
ei kuitenkaan pysyvästi joko suoraan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen (jos sitä 
ei ole pakattu) tai pakkaukseen, jotta ne 
voidaan lukea purkamatta laitteen 
pakkausta.

Or. en

Perustelu

Tämän vaatimuksen on oltava oikeudellisesti sitova.
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Tarkistus 261
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta – 2 vaihe – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tavaran nimi (laitteen nimi direktiivin 
20xx/xx/EY liitteen II mukaisesti ja luokka 
mainitun direktiivin liitteen I mukaisesti);

– tavaran nimi (laitteen nimi liitteen IB 
mukaisesti ja luokka liitteen I A
mukaisesti);

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korjataan esittelijän tarkistusta 39, johon sisältyneestä viittauksesta tulee 
virheellinen, kun sen kohde muuttuu vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetusta 
direktiivistä (RoHS) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan direktiiviin. Direktiivin 
soveltamisala olisi ilmoitettava tässä direktiivissä, ei RoHS-direktiivissä. Tätä direktiiviä 
varten ehdotetaan myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ohjeellista luetteloa (liite IB), johon 
olisi viitattava tavaran nimen yhteydessä tässä direktiivissä, kun taas liite IA sisältää luokat.

Tarkistus 262
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdassa vaadittujen 
tietojen lisäksi kuhunkin käytettyjä sähkö-
ja elektroniikkalaitteita sisältävään 
lähetykseen (esimerkiksi kontti tai kuorma-
auto) on liitettävä seuraavat tiedot:

Edellä olevissa 1 ja 2 kohdissa vaadittujen 
tietojen lisäksi kuhunkin käytettyjä sähkö-
ja elektroniikkalaitteita sisältävään 
lähetykseen (esimerkiksi kontti tai kuorma-
auto) on liitettävä seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Lähetykseen on liitettävä sekä 1 kohdassa että 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat (testien 
tulokset), jotta voidaan määrittää, kelpaako kyseinen laite uusiokäyttöön vai onko se jätettä.
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Tarkistus 263
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tavaraan ei ole liitetty 1 ja 3 
kohdassa edellytettäviä asianmukaisia 
asiakirjoja ja sitä ei ole pakattu 
asianmukaisesti, jäsenvaltioiden 
viranomaisten on oletettava, että tavara on 
vaarallista sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua ja että kyseessä on 
laiton siirto. Tällaisessa tapauksessa asiasta 
ilmoitetaan kyseeseen tuleville 
toimivaltaisille viranomaisille ja lähetystä 
käsitellään jätteiden siirtoa koskevan 
asetuksen 24 ja 25 artiklan mukaisesti. 
Useimmissa tapauksissa kuljetusta 
vastaavien on kuljetettava jäte omalla 
kustannuksellaan takaisin 
lähettäjämaahan. Heille voi aiheutua 
myös rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Niissä jäsenvaltioissa, joissa valtion 
viranomaisilla on todistustaakka siitä, että 
tavarat ovat sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua eivätkä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, voivat 
asianmukaisten asiakirjojen ja 
pakkausten puuttuminen todennäköisesti 
myöhästyttää kuljetuksia huomattavasti, 
kun suoritetaan tarvittavia tutkimuksia 
siirrettävien tavaroiden laadusta.

4. Jos tavaraan ei ole liitetty 1, 2 ja 3
kohdassa edellytettäviä asianmukaisia 
asiakirjoja tai lähetystä ei ole pakattu tai 
pinottu asianmukaisesti, mistä 
huolehtiminen on lähetettävän laitteen 
haltijan vastuulla, jäsenvaltioiden 
viranomaisten on oletettava, että tavara on 
vaarallista sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua ja että kyseessä on 
laiton siirto. Tällaisessa tapauksessa asiasta 
ilmoitetaan kyseeseen tuleville 
toimivaltaisille viranomaisille ja lähetystä 
käsitellään jätteiden siirtoa koskevan 
asetuksen 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asiakirja-aineiston on katettava kaikki kolme kohtaa. Lisäksi on huolehdittava siitä ja 
varmistettava, että lähetys on pakattu ja pinottu asianmukaisesti. Jos jokin näistä puuttuu, on 
oletettava, että lähetys sisältää jätettä. 

Tarkistuksella selvennetään, että todistustaakka on laitteen haltijalla. 

Asiaan liittyvät säännökset löytyvät 24 ja 25 artiklasta.
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Tarkistus 264
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite I A (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I A

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

luokat

1. Suuret kodinkoneet
2. Pienet kodinkoneet
3. Tieto- ja teletekniset laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka
5. Valaistuslaitteet
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut 
(lukuun ottamatta suuria, kiinteitä 
teollisuustyökaluja)
7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
8. Lääkinnälliset laitteet (lukuun 
ottamatta siirteitä ja infektoituvia 
tuotteita)
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
10. Automaatit 

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan selkeä määritelmä edellyttää luetteloa lainsäädännön tällä 
hetkellä kattamista luokista. Mikäli luettelo jätetään pois, soveltamisalasta tulisi nykyistä 
epäselvempi. Kaikki tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean 
tulkintapyrkimykset direktiivin hyväksymisen jälkeen menettäisivät merkityksensä ja näin
luotaisiin oikeudellista epävarmuutta ja annettaisiin tilaisuus vapaamatkustajille.
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Tarkistus 265
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite I A (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I A
11 artiklassa tarkoitetut laiteluokat

1. Kylmälaitteet ja jäähdyttimet;
2. Näytöt ja monitorit;
3. Lamput ja valaisimet;
4. Suuret laitteet, lukuun ottamatta 
kylmälaitteita ja jäähdyttimiä, näyttöjä ja 
monitoreja sekä lamppuja
Suuria laitteita ovat kaikki laitteet, joita ei 
yleensä voi liikuttaa tai jotka yleensä on 
tarkoitettu olemaan käyttöpaikalla koko 
käyttöiän.
5. Pienet laitteet, lukuun ottamatta 
kylmälaitteita ja jäähdyttimiä, näyttöjä ja 
monitoreja sekä lamppuja 
Pieniä laitteita ovat kaikki laitteet, joita 
yleensä voi liikuttaa ja joita ei yleensä ole 
tarkoitettu olemaan pysyvästi 
käyttöpaikalla.

Or. es

Perustelu

Esittelijän ehdotusta viiteen luokkaan yksinkertaistamiseksi on pidettävä hyvin myönteisenä, 
mutta valaisimet olisi mainittava erikseen kolmannessa luokassa.
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Tarkistus 266
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite I A (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I A

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

luokat
1. Kylmälaitteet ja jäähdyttimet
2. Näytöt ja monitorit
3. Lamput
4. Suuret laitteet, lukuun ottamatta 1, 2, 3 
ja 6 kohtiin kuuluvat laitteet. Suurilla 
laitteilla tarkoitetaan laitteita, joita yksi 
henkilö ei voi omin voimin kantaa.
5. Pienet laitteet, lukuun ottamatta 1, 2, 3 
ja 6 kohtiin kuuluvat laitteet. Pienillä 
laitteilla tarkoitetaan laitteita, joita yksi 
henkilö voi helposti kantaa omin voimin.
6. Tieto- ja viestintätekniset laitteet

Or. de

Perustelu

Viiteen luokkaan perustuva lähestymistapa rajoittaisi vakavasti ympäristöystävällisen tieto- ja 
viestintätekniikan suunnittelun kehitystä. Laitamalla TVT-laitteet omaan luokkaansa 
varmistetaan, että alalla ympäristöystävällisen suunnittelun avulla saadut tulokset eivät 
menetä arvoaan luokittelemalla kyseiset tuotteet sattumanvaraisesti vedenkeittimien ja lelujen 
kaltaisten tuotteiden joukkoon.
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Tarkistus 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I A (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I A

11 artiklassa tarkoitetut laiteluokat

(1) Kylmälaitteet ja jäähdyttimet
(2) Erilliset näytöt ja monitorit
(3) Lamput
(4) Suuret laitteet, lukuun ottamatta 
kylmälaitteita ja jäähdyttimiä, näyttöjä ja 
monitoreja sekä lamppuja. Suuria laitteita 
ovat kaikki laitteet, joita ei yleensä voi 
liikuttaa tai jotka yleensä on tarkoitettu 
olemaan käyttöpaikalla koko käyttöiän.
(5) Pienet laitteet, lukuun ottamatta
kylmälaitteita ja jäähdyttimiä, näyttöjä ja 
monitoreja ja lamppuja sekä tieto- ja 
teletekniset laitteet. Pieniä laitteita ovat 
kaikki laitteet, joita yleensä voi liikuttaa ja 
joita ei yleensä ole tarkoitettu olemaan 
pysyvästi käyttöpaikalla.
(6) Pienet tieto- ja teletekniset laitteet.

Or. en

Perustelu

Nämä kuusi luokkaa vastaavat jäsenvaltioissa jo noudatettavaa keräyskäytäntöä, ja luokkien 
vähentäminen vähentää byrokratiaa. Laitetyyppien ryhmittely heijastaa ympäristönäkökohtia 
ja sillä pyritään hyödyntämään eri laitetyyppien uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja 
hyödyntämispotentiaali mahdollisimman tarkoin.
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Tarkistus 268
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite I B (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I B

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

luokat
(1) Jäähdytyslaitteet
(2) Näyttölaitteet
(3) Valaistuslaitteet
(4) Suuret koneet
(5) Pienet laitteet
(6) Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

Or. en

Perustelu

Erillisellä tieto- ja viestintätekniikan luokalla edistetään sellaisten laitteiden suunnittelua, 
jonka kierrättäminen on helpompaa.

Tarkistus 269
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite I B (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I B

Ei tyhjentävä esimerkkiluettelo laitteista, 
jotka kuuluvat liitteen I A luokkiin

1. Kylmälaitteet ja jäähdyttimet

– jääkaapit
– pakastimet
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– kylmien tuotteiden jakeluun/myyntiin 
tarkoitetut automaatit
– ilmastointilaitteet
– öljyä sisältävät jäähdyttimet sekä muut 
lämmönsäätelyyn tarkoitetut laitteet, jotka 
sisältävät muita lämmönjohtoaineita kuin 
vettä (kuten lämpöpumput ja kostuttimet)
2. Näytöt ja monitorit

– näytöt
– televisiot
– digitaaliset kuvakehykset
– monitorit
– kannettavat tietokoneet
– kannettavat tietokoneet
3. Valaistuslaitteet
a) lamput, kuten 
kaasupurkauslamput,
– matalapaineiset purkauslamput: 
loisteputket (pienoisloisteputket, 
putkimaiset ja muut kuin putkimaiset 
loisteputket ja muut kuin fluorisoivat 
loisteputket (matalapaineiset 
natriumlamput, matalapaineiset 
elohopeahöyrylamput);
– suurpainepurkauslamput: 
korkeapaineiset natriumlamput, 
metallihalidilamput, korkeapaineiset 
elohopeahöyrylamput, xenon-lamput;
erityiskäyttöön tarkoitetut lamput;
jälkiasennettavat OLED/LED-lamput 
(joissa on lampun vaihtamiseen soveltuva 
standardipistoke);
b)valaisimet: laitteet, jotka levittävät, 
suodattavat tai muuttavat yhdestä tai 
useammasta sähköisestä valonlähteestä 
tulevaa valoa ja johon sisältyvät kaikki 
osat, joita tarvitaan valonlähteiden ja 
tarvittaessa kytkentäapulaitteiden 
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tukemiseen, kiinnittämiseen ja 
suojaamiseen sekä niiden liittämiseen 
virranlähteeseen, mutta eivät itse 
valonlähteet.

4. Suuret laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
suuret laitteet (kuten keittolevyt, uunit, 
liedet, mikroaaltouunit, kiinteästi 
asennetut kahvikoneet) 
– liesituulettimet
– suuret siivouslaitteet (kuten pesukoneet, 
kuivaimet, astianpesukoneet)
– suuret lämmittimet (kuten suuret 
lämminilmapuhaltimet, sähkötakat, 
marmori- ja luonnonkivilämmitykset, 
uima-allaslämmittimet ja muut suuret 
laitteet, joita käytetään huoneiden, 
vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen)
– suuret vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten solariumlaitteet, saunat, 
hierovat tuolit)
– suuret tietotekniikka- ja 
televiestintälaitteet (kuten 
supertietokoneet, palvelimet, kiinteät 
verkkoasennukset ja -laitteet, tulostimet, 
kopiokoneet, kolikkopuhelimet)
– suuret urheilu- ja vapaa-ajanvälineet 
(kuten urheiluvarusteet, joissa on 
sähköisiä tai elektronisia osia, 
rahapeliautomaatit)
– suuret sähköiset ja elektroniset teolliset 
työkalut ja koneet
– suuret laitteet, jotka on tarkoitettu 
sähkön tuottamiseen tai siirtämiseen 
(kuten generaattorit, muuntajat, 
keskeytymättömän tehonsyötön 
virtalähteet (USV), vaihtosuuntaajat)
– suuret lääkinnälliset laitteet 
– suuret tarkkailu- ja valvontalaitteet
– suuret mittauskoneet ja -laitteet (kuten 
vaa'at, kiinteät koneet)
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– suuret laitteet, jotka on tarkoitettu 
tuotteiden automaattiseen 
jakeluun/myyntiin ja yksinkertaisten 
palvelujen tarjoamiseen (tavara-
automaatit, raha-automaatit, 
pullonpalautusautomaatit, valokuva-
automaatit)
5. Pienet laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
pienet laitteet (kuten leivänpaahtimet, 
lämpölevyt, veitset, uppokuumentimet, 
leikkuukoneet)
– pienet siivouslaitteet (kuten pölynimurit, 
silitysraudat jne.)
– tuulettimet, ilmanraikastajat
– pienet lämpölaitteet (kuten 
lämpöpeitteet)
– kellot ja rannekellot sekä muut ajan 
mittaamiseen tarkoitetut välineet
– pienet vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten parranajokoneet, 
hammasharjat, hiustenkuivaimet, 
hierontalaitteet)
– pienet tietotekniikka- ja 
televiestintävälineet (kuten 
henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, 
taskulaskimet, puhelimet, 
matkapuhelimet, reitittimet, 
radioviestintälaitteet, vauvahälyttimet, 
videotykit)
– kamerat
– viihde-elektroniikkalaitteet (kuten 
radiolaitteet, äänenvahvistimet, 
autoradiot, dvd-soittimet)
– musiikki-instrumentit ja musiikkilaitteet 
(kuten vahvistimet, päätevahvistimet, 
miksauspöydät, mikrofonit)
– lelut (kuten rautatiet, lennokit jne.)
– pienet urheiluvälineet (kuten tietokoneet 
pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. 
varten)
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– pienet vapaa-ajan laitteet (kuten 
videopelit, onki- ja golfvarusteet)
– sähköiset ja elektroniset työkalut, myös 
puutarhakoneet (kuten porakoneet, sahat, 
pumput, ruohonleikkuukoneet)
– pienet laitteet, jotka on tarkoitettu 
sähkön tuottamiseen ja siirtämiseen 
(kuten generaattorit, laturit, 
keskeytymättömän tehonsyötön 
virtalähteet (USV), virtalähteet)
– pienet lääkinnälliset laitteet, myös 
eläinlääkinnälliset laitteet
– pienet seuranta- ja valvontalaitteet 
(kuten savunilmaisimet, lämmityksen 
säätölaitteet, termostaatit,
liiketunnistimet, valvontalaitteistot ja 
-tuotteet, kaukosäätimet/-ohjaimet)
– pienet mittauslaitteet (kuten vaa'at, 
visuaaliset laitteet, etäisyysmittarit, 
lämpömittarit)
– pienet tuotteiden myyntiin/jakeluun 
tarkoitetut automaatit

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus koskee ainoastaan luokkaa 3.

Tarkistus 270
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 B (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I B

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

luokat
1. Jäähdytyslaitteet
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2. Näyttölaitteet
3. Valaistuslaitteet
4. Suuret koneet
5. Pienet laitteet
6. Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

Or. en

Perustelu

Viisi luokkaa käsittävä soveltamisala muodostaisi esteen ympäristöystävälliselle tieto- ja 
viestintätekniikan suunnittelulle ja on vastoin yksittäisen tuottajan vastuun periaatetta. 
Ympäristöystävällisellä tieto- ja viestintätekniikan suunnittelulla saatava hyöty vesittyisi, 
mikäli TVT-laitteet laitetaan leivänpaahtimien, lelujen ja pölynimurien kaltaisten laitteiden 
joukkoon. Ympäristöystävällisen suunnittelun tukemiseksi on tärkeää perustaa tieto- ja 
viestintätekniikan laitteille oma luokka. 

Tarkistus 271
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite I B (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I B
Ei tyhjentävä esimerkkiluettelo laitteista, 

jotka kuuluvat liitteen I A luokkiin
1. Kylmälaitteet ja jäähdyttimet
– jääkaapit
– pakastimet
– kylmien tuotteiden jakeluun/myyntiin 
tarkoitetut automaatit
– ilmastointilaitteet
– öljyä sisältävät jäähdyttimet sekä muut 
lämmönsäätelyyn tarkoitetut laitteet, jotka 
sisältävät muita lämmönjohtoaineita kuin 
vettä (kuten lämpöpumput ja kostuttimet)
2. Näytöt ja monitorit
– näytöt
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– televisiot
– digitaaliset kuvakehykset
– monitorit
3. Lamput
– loisteputket
– pienloistelamput
– korkeatehoiset purkauslamput, mukaan 
luettuina painenatriumlamput ja 
metallihalidilamput
– matalapaineiset natriumlamput
– LED-valaisimet
4. Suuret laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
suuret laitteet (kuten keittolevyt, uunit, 
liedet, mikroaaltouunit, kiinteästi 
asennetut kahvikoneet) 
– liesituulettimet
– suuret siivouslaitteet (kuten pesukoneet, 
kuivaimet, astianpesukoneet)
– suuret lämmittimet (kuten suuret 
lämminilmapuhaltimet, sähkötakat, 
marmori- ja luonnonkivilämmitykset, 
uima-allaslämmittimet ja muut suuret 
laitteet, joita käytetään huoneiden, 
vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen)

– suuret vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten solariumlaitteet, saunat, 
hierovat tuolit)
– suuret urheilu- ja vapaa-ajanvälineet 
(kuten urheiluvarusteet, joissa on 
sähköisiä tai elektronisia osia, 
rahapeliautomaatit)
– suuret valaistuslaitteet ja muut 
valaistuksen suuntaamiseen tai 
säätämiseen tarkoitetut laitteet
– suuret sähköiset ja elektroniset teolliset 
työkalut ja koneet 
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– suuret laitteet, jotka on tarkoitettu 
sähkön tuottamiseen tai siirtämiseen 
(kuten generaattorit, muuntajat, 
keskeytymättömän tehonsyötön 
virtalähteet (USV), vaihtosuuntaajat)
– suuret lääkinnälliset laitteet 

– suuret tarkkailu- ja valvontalaitteet

– suuret mittauskoneet ja -laitteet (kuten 
vaa'at, kiinteät koneet)

– suuret laitteet, jotka on tarkoitettu 
tuotteiden automaattiseen 
jakeluun/myyntiin ja yksinkertaisten 
palvelujen tarjoamiseen (tavara-
automaatit, raha-automaatit, 
pullonpalautusautomaatit, valokuva-
automaatit)
5. Pienet laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
pienet laitteet (kuten leivänpaahtimet, 
lämpölevyt, veitset, uppokuumentimet, 
leikkuukoneet)
– pienet siivouslaitteet (kuten pölynimurit, 
silitysraudat jne.)
– tuulettimet, ilmanraikastajat
– pienet lämpölaitteet (kuten 
lämpöpeitteet)
– kellot ja rannekellot sekä muut ajan 
mittaamiseen tarkoitetut välineet
– pienet vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten parranajokoneet, 
hammasharjat, hiustenkuivaimet, 
hierontalaitteet)
– kamerat
– viihde-elektroniikkalaitteet (kuten 
radiolaitteet, äänenvahvistimet, 
autoradiot, dvd-soittimet)
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– musiikki-instrumentit ja musiikkilaitteet 
(kuten vahvistimet, virittimet, 
miksauspöydät, mikrofonit)
– pienet valaistuslaitteet ja muut 
valaistuksen suuntaamiseen tai 
säätämiseen tarkoitetut laitteet
– lelut (kuten rautatiet, lennokit jne.)

– pienet urheiluvälineet (kuten tietokoneet 
pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. 
varten)
– pienet vapaa-ajan laitteet (kuten 
videopelit, onki- ja golfvarusteet)

– sähköiset ja elektroniset työkalut, myös 
puutarhakoneet (kuten porakoneet, sahat, 
pumput, ruohonleikkuukoneet)
– pienet laitteet, jotka on tarkoitettu 
sähkön tuottamiseen ja siirtämiseen 
(kuten generaattorit, laturit, 
keskeytymättömän tehonsyötön 
virtalähteet (USV), virtalähteet)
– pienet lääkinnälliset laitteet, myös 
eläinlääkinnälliset laitteet

– pienet seuranta- ja valvontalaitteet 
(kuten savunilmaisimet, lämmityksen 
säätölaitteet, termostaatit, 
liiketunnistimet, valvontalaitteistot ja 
-tuotteet, kaukosäätimet/-ohjaimet)
– pienet mittauslaitteet (kuten vaa'at, 
visuaaliset laitteet, etäisyysmittarit, 
lämpömittarit)
– pienet tuotteiden myyntiin/jakeluun 
tarkoitetut automaatit
6. Tieto- ja viestintätekniset laitteet
– kannettavat tietokoneet
– muistikirjamikrot
– suuret tietotekniikka- ja 
televiestintälaitteet (kuten 
supertietokoneet, palvelimet, kiinteät 
verkkoasennukset ja -laitteet, tulostimet, 
kopiokoneet, kolikkopuhelimet)



PE439.905v01-00 80/84 AM\809098FI.doc

FI

– pienet tietotekniikka- ja 
televiestintävälineet (kuten 
henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, 
taskulaskimet, puhelimet, 
matkapuhelimet, reitittimet, 
radioviestintälaitteet, vauvahälyttimet, 
videotykit).

Or. de

Tarkistus 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I B (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I B

Ei tyhjentävä esimerkkiluettelo laitteista, 
jotka kuuluvat liitteen I A (uusi) luokkiin
1. Kylmälaitteet ja jäähdyttimet
– jääkaapit
– pakastimet
– kylmien tuotteiden jakeluun/myyntiin 
tarkoitetut automaatit
– ilmastointilaitteet
– öljyä sisältävät jäähdyttimet sekä muut 
lämmönsäätelyyn tarkoitetut laitteet, jotka 
sisältävät muita lämmönjohtoaineita kuin 
vettä (kuten lämpöpumput ja kostuttimet)
2. Erilliset näytöt ja monitorit 
– näytöt
– televisiot
– digitaaliset kuvakehykset
– monitorit
3. Lamput
– loisteputket

– pienloistelamput
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– korkeatehoiset purkauslamput, mukaan 
luettuina painenatriumlamput ja 
metallihalidilamput
– matalapaineiset natriumlamput
– LED-valaisimet
4. Suuret laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
suuret laitteet (kuten keittolevyt, uunit, 
liedet, mikroaaltouunit, kiinteästi 
asennetut kahvikoneet) 
– liesituulettimet
– suuret siivouslaitteet (kuten pesukoneet, 
kuivaimet, astianpesukoneet)
– suuret lämmittimet (kuten suuret 
lämminilmapuhaltimet, sähkötakat, 
marmori- ja luonnonkivilämmitykset, 
uima-allaslämmittimet ja muut suuret 
laitteet, joita käytetään huoneiden, 
vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen)
– suuret vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten solariumlaitteet, saunat, 
hierovat tuolit)
– suuret tietotekniikka- ja 
televiestintälaitteet (kuten 
supertietokoneet, palvelimet, kiinteät 
verkkoasennukset ja -laitteet, tulostimet, 
kopiokoneet, kolikkopuhelimet)
– suuret urheilu- ja vapaa-ajanvälineet 
(kuten urheiluvarusteet, joissa on 
sähköisiä tai elektronisia osia, 
rahapeliautomaatit)
– suuret valaistuslaitteet ja muut 
valaistuksen suuntaamiseen tai 
säätämiseen tarkoitetut laitteet
– suuret sähköiset ja elektroniset teolliset 
työkalut ja koneet
– suuret laitteet, jotka on tarkoitettu 
sähkön tuottamiseen tai siirtämiseen 
(kuten generaattorit, muuntajat, 
keskeytymättömän tehonsyötön 
virtalähteet (USV), vaihtosuuntaajat)
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– suuret lääkinnälliset laitteet 
– suuret tarkkailu- ja valvontalaitteet
– suuret mittauskoneet ja -laitteet (kuten 
vaa'at, kiinteät koneet)
– suuret laitteet, jotka on tarkoitettu 
tuotteiden automaattiseen 
jakeluun/myyntiin ja yksinkertaisten 
palvelujen tarjoamiseen (tavara-
automaatit, raha-automaatit, 
pullonpalautusautomaatit, valokuva-
automaatit)
5. Pienet laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
pienet laitteet (kuten leivänpaahtimet, 
lämpölevyt, veitset, uppokuumentimet, 
leikkuukoneet)
– pienet siivouslaitteet (kuten pölynimurit, 
silitysraudat jne.)
– tuulettimet, ilmanraikastajat
– pienet lämpölaitteet (kuten 
lämpöpeitteet)
– kellot ja rannekellot sekä muut ajan 
mittaamiseen tarkoitetut välineet
– pienet vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten parranajokoneet, 
hammasharjat, hiustenkuivaimet, 
hierontalaitteet)
– kamerat
– viihde-elektroniikkalaitteet (kuten 
radiolaitteet, äänenvahvistimet, 
autoradiot, dvd-soittimet)
– musiikki-instrumentit ja musiikkilaitteet 
(kuten vahvistimet, päätevahvistimet, 
miksauspöydät, mikrofonit)
– pienet valaistuslaitteet ja muut 
valaistuksen suuntaamiseen tai 
säätämiseen tarkoitetut laitteet
– lelut (kuten rautatiet, lennokit jne.)
– pienet urheiluvälineet (kuten tietokoneet 
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pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. 
varten)
– pienet vapaa-ajan laitteet (kuten 
videopelit, onki- ja golfvarusteet)
– sähköiset ja elektroniset työkalut, myös 
puutarhakoneet (kuten porakoneet, sahat, 
pumput, ruohonleikkuukoneet)
– pienet laitteet, jotka on tarkoitettu 
sähkön tuottamiseen ja siirtämiseen 
(kuten generaattorit, laturit, 
keskeytymättömän tehonsyötön 
virtalähteet (USV), virtalähteet)
– pienet lääkinnälliset laitteet, myös 
eläinlääkinnälliset laitteet
– pienet seuranta- ja valvontalaitteet 
(kuten savunilmaisimet, lämmityksen 
säätölaitteet, termostaatit, 
liiketunnistimet, valvontalaitteistot ja -
tuotteet, kaukosäätimet/-ohjaimet)
– pienet mittauslaitteet (kuten vaa'at, 
visuaaliset laitteet, etäisyysmittarit, 
lämpömittarit)
– pienet tuotteiden myyntiin/jakeluun 
tarkoitetut automaatit
6. Pienet tieto- ja teletekniset laitteet
– kannettavat tietokoneet
– muistikirjamikrot
– pienet tietotekniikka- ja 
televiestintävälineet (kuten 
henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, 
taskulaskimet, puhelimet, 
matkapuhelimet, reitittimet, 
radioviestintälaitteet, vauvahälyttimet, 
videotykit).

Or. en

Perustelu

Ei-tyhjentävällä esimerkkiluettelolla pyritään helpottamaan liitteen I A ryhmittelyä kuuteen 
luokkaan ja parantamaan ymmärrettävyyttä. Sillä helpotetaan direktiivin yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – 12 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ulkopuoliset sähkökaapelit, Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen liitteen II mukainen ulkopuolisten sähkökaapelien erillinen poistaminen ja 
valikoiva käsittely ei ole tarkoituksenmukaista, eivätkä ne ole myöskään tarpeellisia 
ympäristönsuojelun tavoitetason varmistamiseksi.


