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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandkorras ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta
(COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0516),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0217/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-
0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta)13 on 
kehtestatud nõuded jäätmesaadetiste kohta 
nii ELis kui ka ELi ja kolmanda riigi vahel, 
et kaitsta keskkonda. Siiski on 
liikmesriikide pädevad asutused nõuete 
täitmise jälgimisel ja kontrollimisel 
tuvastanud puudusi, mille põhjus on muu 
hulgas see, et määruses puuduvad nendes 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta)13 on 
kehtestatud nõuded jäätmesaadetiste kohta 
nii ELis kui ka ELi ja kolmanda riigi vahel, 
et kaitsta keskkonda. Arvestades, et 
ajavahemikus 2003–2010 liikmesriikides 
tehtud koordineeritud kontrollide käigus 
leiti, et 20 % kuni 51 % kontrollitud 
jäätmesaadetistest on ebaseaduslikud, on 
liikmesriikide asjaomased asutused nõuete 
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küsimustes selged sätted. täitmise jälgimisel ja kontrollimisel 
tuvastanud olulisi lahknevusi ja puudusi, 
mille põhjus on muu hulgas see, et 
määruses puuduvad nendes küsimustes 
selged sätted ja konkreetsed kohustused. 

_____________ ________________
13 ELT L 190, 12.7.2006, lk 1. 13 ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

Or. en

Selgitus

On oluline viidata viimastel aastatel pidevalt avastatud ebaseaduslike saadetiste väga suurele 
osakaalule, et rõhutada vajadust seadusandlike muudatuste järele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Jäätmesaadetiste nõuete tõhus 
täitmine ja kontroll mitte ainult ei hoiaks 
ära ebaseaduslikest jäätmesaadetistest 
tulenevaid tõsiseid keskkonna- ja 
terviseohte, vaid sellega hoitaks kokku ka 
märkimisväärseid kulusid ning 
liikmesriigid ja nõudeid täitvad ettevõtjad 
saaksid sellest otsest majanduslikku kasu.

Or. en

Selgitus

Komisjoni uuringu* kohaselt tähendab 1 % ebaseaduslikest kokku 2,8 miljonit tonni aastas. 
Viimases kontrolliaruandes nimetatud 25 % osakaal tähendab kokku 70 miljonit tonni 
ebaseaduslikke saadetisi aastas. Lisaks tõsistele tervise- ja keskkonnamõjudele kahjustab 
ebaseaduslike jäätmesaadetiste suur osakaal ka seaduslikku jäätmekäitlust ja jäätmete 
kõrvaldamist. ELi jäätmeõigusaktide täielik rakendamine tervikuna annaks uuringu kohaselt 
kogu ELis kulude kokkuhoiu 72 miljardit eurot aastas. Jäätmesaadetiste määruse jõustamine 
on selle saavutamiseks hädavajalik eeltingimus.

* „Implementing EU waste legislation for green growth” (ELi jäätmeõigusaktide 
rakendamine keskkonnasõbraliku majanduskasvu nimel), keskkonna peadirektoraat, 29. 
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november 2011, 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et jäätmesaadetisi kontrollida ja 
luua ebaseaduslike saadetiste tõhusaks 
vältimiseks vajalikku suutlikkust, on 
jäätmesaadetiste kontrolli vaja hoolikalt 
kavandada. Määruse (EÜ) nr 1013/2006 
artikli 50 kohaseid nõuete täitmise 
jälgimise ja kontrolli sätteid tuleks 
tugevdada, et tagada kontrolli korrapärane 
ja järjepidev kavandamine. Kavandamine 
peaks hõlmama mitut põhielementi, sh 
riskihindamine, strateegiad, eesmärgid, 
prioriteedid, kavandatud kontrollide arv ja 
liigid, ülesannete määramine, ametiasutuste 
vahelise koostöö vahendid ning 
kontrollijate koolitamine. 

(2) Selleks et jäätmesaadetisi kontrollida ja 
luua ebaseaduslike saadetiste tõhusaks 
vältimiseks vajalikku suutlikkust, on 
jäätmesaadetiste kontrolli vaja hoolikalt 
kavandada. Määruse (EÜ) nr 1013/2006 
artikli 50 kohaseid nõuete täitmise 
jälgimise ja kontrolli sätteid tuleks 
tugevdada, et tagada kontrolli korrapärane 
ja järjepidev kavandamine ja elluviimine. 
Kavandamine peaks hõlmama mitut 
põhielementi, sh riskihindamine, 
strateegiad, eesmärgid, prioriteedid, 
kavandatud kontrollide arv ja liigid, 
ülesannete määramine, ametiasutuste 
vahelise koostöö vahendid ning 
kontrollijate koolitamine. 

Or. en

Selgitus

Pelgast plaanide tegemisest ei piisa – need tuleb ka ellu viia.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Selleks et edendada keskkonnateabe 
kättesaadavust kooskõlas Ühendatud 
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Rahvaste Organisatsiooni Euroopa 
Majanduskomisjoni konventsiooniga 
keskkonnateabe kättesaadavuse ja 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise kohta (Århusi konventsioon), 
mis kiideti Euroopa Liidu nimel heaks 
nõukogu 17. veebruari 2005. aasta 
otsusega 2005/370/EÜ keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise 
konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse nimel13a, tuleks parandada 
üldsusele antava teabe taset ja kvaliteeti. 
Kontrollide kavad, samuti nende 
tulemused ning nende järelmeetmena 
asjaomaste ametiasutuste poolt 
rakendatud parandusmeetmed, 
ebaseaduslike saadetistega seotud 
ettevõtjate nimed ning määratud 
karistused tuleks teha üldsusele alaliselt, 
sh elektrooniliselt kättesaadavaks.
____________
13a ELT L 124, 17.5.2005, lk 1. 

Or. en

Selgitus

On tähtis tuletada meelde Århusi konventsiooni, mille eesmärk on muuhulgas edendada 
keskkonnateabe kättesaadavust. Kontrollide kavad, samuti nende tulemused ja järelmeetmed 
tuleks üldsusele kättesaadavaks teha. See on oluline teguviis tagamaks korralikku 
planeerimist ning hõlbustamaks liikmesriikide vahelist koostööd. Kuna kavades tundlikku 
teavet ei sisaldu, tuleks teha need üldsusele alaliselt, mitte ainult taotlusel kättesaadavaks. 
Samuti vähendab see liikmesriikide töökoormust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Üle kogu liidu kehtivad erinevad (3) Üle kogu liidu kehtivad erinevad 
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eeskirjad, mille alusel liikmesriikide 
pädevatel asutustel on võimalik 
jäätmevedajatelt nõuda tõendeid, mis 
võimaldavad kontrollida saadetiste 
seaduslikkust. Sellised tõendid võivad 
hõlmata küsimust, kas aine või objekt on 
„jäätmed” määruse (EÜ) nr 1013/2006 
tähenduses või kas jäätmed saadetakse 
määruse artikli 49 kohaselt 
keskkonnasõbralikesse käitluskohtadesse. 
Artiklis 50 tuleks seepärast sätestada, et 
liikmesriikide pädevatel asutustel on 
võimalus nõuda jäätmevedajatelt, keda 
kahtlustatakse ebaseaduslikus jäätmete 
väljaveos, tõendeid, mis võimaldavad 
kontrollida saadetiste seaduslikkust. 

eeskirjad, mille alusel liikmesriikide 
asjaomastel asutustel on võimalik 
jäätmevedajatelt nõuda tõendeid, mis 
võimaldavad kontrollida saadetiste 
seaduslikkust. Sellised tõendid võivad 
hõlmata küsimust, kas aine või objekt on 
„jäätmed” määruse (EÜ) nr 1013/2006 
tähenduses, kas jäätmesaadetis kuulub 
artikli 36 reguleerimisalasse või kas 
jäätmed saadetakse määruse artikli 49 
kohaselt keskkonnasõbralikesse 
käitluskohtadesse. Artiklis 50 tuleks 
seepärast sätestada, et liikmesriikide 
asjaomastel asutustel on võimalus nõuda 
jäätmevedajatelt tõendeid, mis 
võimaldavad kontrollida saadetiste 
seaduslikkust. 

Or. en

Selgitus

Kuna saadetiste seaduslikkuse kontroll hõlmab mitte ainult pädevaid asutusi, vaid ka politseid 
ja tolliasutusi, on asjakohasem rääkida asjaomastest asutustest. 

Asutustel peaks olema võimalus küsida tõendeid ka jäätmete olemuse kohta, et tagada 
kooskõla ekspordikeeluga. 

Ei ole kohane piirduda kontrollimisel ainult saadetistega, mille puhul kahtlustatakse 
ebaseaduslikkust. See võib õõnestada kontrolle tervikuna. Liikluspolitseinikud võivad 
kontrollida igaühe pabereid, mitte ainult nende, keda nad kahtlustavad reeglite rikkumises. 
Sama peaks asutuste suhtes kehtima ka jäätmesaadetistega seoses.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 
290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et võtta vastu tehnilised ja
organisatsioonilised nõuded elektroonilise 
andmevahetuse praktiliseks rakendamiseks. 
Kindlasti peaks komisjon korraldama 

(6) Komisjonile tuleks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte seoses lisade 
vastuvõtmisega kohandumaks teadusliku 
ja tehnilise arenguga, tingimuste ja 
nõuete vastuvõtmisega eelneva nõusoleku 



PE522.903v03-00 10/32 PR\1010002ET.doc

ET

ettevalmistava töö käigus asjakohased 
konsultatsioonid, sh ekspertide tasemel. 

saanud taaskasutuskohtade suhtes ning 
tehniliste ja organisatsiooniliste nõuete 
vastuvõtmisega elektroonilise 
andmevahetuse praktiliseks rakendamiseks. 
Kindlasti peaks komisjon korraldama 
ettevalmistava töö käigus asjakohased 
konsultatsioonid, sh ekspertide tasemel. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Komisjon tegi ettepaneku ainult seniste komiteemenetluse sätete osaliseks ühtlustamiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, samas kui ülejäänud osad, s.o lisad 
ühtlustataks ettepaneku kohaselt osana niinimetatud koondettepanekust. See tähendaks aga 
kaht osalist ja kooskõlastamata ühtlustamist. Eelistatav oleks ühtlustada kogu määrus 
käesoleva muutva õigusaktiga, mitte aga ühed osad siin ja teised osad koondettepanekuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva määruse rakendamiseks 
ühtsete tingimuste tagamise nimel tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201113b.
_____________
13b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
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suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. en

Selgitus

See on vajalik kahe uue rakendusõigusakti sisseviimise tõttu, vt järgmist põhjendust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Tollikoodide ja määruse (EÜ) 
1013/2006 III – V lisas kasutatud 
jäätmekoodide vastavustabeli 
vastuvõtmiseks ning ühtlustatud 
protokolli vastuvõtmiseks käesoleva 
määruse jõustamist ja rikkumiste 
karistamist puudutavate andmete 
kogumiseks, registreerimiseks ja 
teatamiseks tuleks kasutada 
läbivaatusmenetlust.

Or. en

Selgitus

Vaja on näha ette menetlus uue rakendusakti jaoks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjon võib vastu võtta suunised 
määruse artikli 12 lõike 1 punkti g 
kohaldamiseks ning määruse artikli 15 
kohaldamiseks, suunised pädevate asutuste 
vaheliseks ebaseaduslikke saadetisi 
käsitlevaks koostööks, lisasuunised keelte 

(8) Komisjon peaks võtma vastu suunised 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklis 6 
sätestatud finantstagatise või samaväärse 
kindlustuse arvutamise meetodite koha, 
suunised määruse artikli 12 lõike 1 punkti 
g kohaldamiseks ning määruse artikli 15 
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kasutamise kohta ning II jaotise 
menetlusnõuete täiendava selgituse nende 
kohaldamise kohta ühendusest, ühendusse 
ja läbi ühenduse toimuva jäätmete 
ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

kohaldamiseks, suunised pädevate asutuste 
vaheliseks ebaseaduslikke saadetisi 
käsitlevaks koostööks, lisasuunised keelte 
kasutamise kohta ning II jaotise 
menetlusnõuete täiendava selgituse nende 
kohaldamise kohta ühendusest, ühendusse 
ja läbi ühenduse toimuva jäätmete 
ekspordi, impordi ja transiidi suhtes, 
suunised selle kohta, mis on tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 
lõike 1 tähenduses ja suunised selle kohta, 
kuidas koostada määruse (EÜ) nr 
1013/2006 artikli 50 lõike 2a punkti b 
kohast mõjuhinnangut. 

Or. en

Selgitus

Ettepaneku mõjuhinnang näitas, et kõige positiivsema majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnamõju kõige väiksemate netokuludega annaks seadusandlike nõuete ja suuniste 
kombinatsioon. Seetõttu peaks suuniste vastuvõtmine olema siduv. 

Hiljutine kooskõlastatud audit jäätmesaadetiste määruse jõustamise kohta paljastas 8 riigi 
vahel suured lahknevused selles, kuidas rikkumisi karistatakse, ning seda, et enamik riike 
kasutab karistamist piiratud määral. 

Mõjuhinnang on kontrollide kavandamise keskne element; sellisena oleks kasulik, kui selle 
tegemiseks oleksid suunised.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 2 – punkt 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„36. „korduskasutamine” – mis tahes 
toiming, millega tooteid või komponente, 
mis ei ole jäätmed, kasutatakse uuesti sel 
otstarbel, milleks nad on loodud.” 

„36. „korduskasutamine” –
korduskasutamine Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ1

artikli 3 lõike 13 määratluse järgi.”
___________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
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jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas analoogsete määratlustega jäätmesaadetiste määrusega on asjakohasem kasutada 
dünaamilist määratlust viitega jäätmete raamdirektiivi määratlusele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 2 – punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„36 a. „kontroll” – asjaomaste asutuste 
võetavad meetmed veendumaks, et 
käitluskoht, ettevõtja või jäätmesaadetis 
vastab käesolevas määruses kehtestatud 
nõuetele.”

Or. en

Selgitus

On kohane sätestada termini „kontroll” määratlus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklisse 14 lisatakse järgmine 
lõige:
„6. Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 59 kohaselt vastu delegeeritud 
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õigusakte eelneva nõusoleku saanud 
taaskasutuskohtadega seotud tingimuste 
ja nõuete kohta.”

Or. en

Selgitus

Sellega kantakse senise määruse artikli 59 lõike 2b rakendusmeede üle ühtlustamisse, mis 
praegu komisjoni ettepanekust puudub. Täiendavad tingimused ja nõuded eelneva nõusoleku 
saanud taaskasutuskohtadele on endiselt asjakohased, seetõttu peaks komisjonile jääma
volitused nendega delegeeritud õigusaktide kaudu tegeleda.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Liikmesriigid sätestavad käesoleva 
määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise tagamiseks lisaks muule ka 
käitluskohtade ja ettevõtjate kontrollimise 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid)14

artikliga 34 ning jäätmesaadetiste või
nende taaskasutamise või kõrvaldamise 
pistelise kontrollimise.”;

„2. Liikmesriigid sätestavad käesoleva 
määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise tagamiseks lisaks muule ka 
käitluskohtade ja ettevõtjate kontrollimise 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid)14

artikliga 34 ning jäätmesaadetiste ja nende 
taaskasutamise või kõrvaldamise 
kontrollimise.”;

_______________ ______________
14 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3. 14 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

Or. en

Selgitus

Kontrollide uuest määratlusest tulenev muudatus. Liikmesriigid ei peaks kontrollima ainult 
jäätmesaadetisi või nendega seotud taaskasutust, vaid mõlemat.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2a – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2a. Liikmesriigid tagavad, et nende 
pädevad asutused kehtestavad 
kontrollikavad, mille eesmärk on 
kontrollida vastavust käesolevale 
määrusele. Kavad hõlmavad asjaomase 
liikmesriigi kogu geograafilist ala ja neid 
kohaldatakse kõigi lõike 2 kohaselt 
korraldatud jäätmesaadetiste kontrollide 
suhtes, sh käitluskohtade ja ettevõtjate, 
maantee- ja raudteetranspordi ning 
sadamasaadetiste kontrollimine. Need 
kavad hõlmavad järgmist:

„2a. Liikmesriigid kehtestavad 
kontrollikavad, mille eesmärk on 
kontrollida vastavust käesolevale 
määrusele. Kavad hõlmavad asjaomase 
liikmesriigi kogu geograafilist 
territooriumit ja neid kohaldatakse lõike 2 
kohaselt korraldatud kontrollide suhtes. 
Need kavad hõlmavad järgmist:

Or. en

Selgitus

Teksti toimetamine ja lihtsustamine sisu muutmata.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2a – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõjuhinnang konkreetsete 
jäätmevoogude ja ebaseaduslike saadetiste 
allikate kohta, võttes arvesse 
luureandmeid, mis pärinevad nt 
politseiuuringutest või kriminaaltegevuse 
analüüsimisest; 

(b) mõjuhinnang konkreetsete 
jäätmevoogude ja ebaseaduslike saadetiste 
allikate kohta;

Or. en
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Selgitus

Muudatus on seotud käesolevale punktile järgneva uue punktiga. Luurepõhised andmed 
võivad olla tundlikud, seega ei tohiks neid kavadesse lisada, kui need ei ole üldiselt 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2a – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teave jäätmehoidlate, maantee- ja 
raudteetranspordi ning sadamasaadetiste 
suhtes kavandatud kontrollide arvu ja tüübi 
kohta;

(d) Teave direktiivi 2008/98/EÜ artikli 34 
kohaste rajatiste ja ettevõtjate,
jäätmehoidlate, maantee-, õhu-, vee- ja 
raudteetranspordi ning sadamasaadetiste 
suhtes kavandatud kontrollide arvu ja tüübi 
kohta, kaasa arvatud kavandatavate 
rajatiste ja jäätmesaadetiste füüsiliste 
kontrollide arvu kohta;

Or. en

Selgitus

Kontrollide arv ja tüüp peaks viitama selgesõnaliselt ka asutustele ja ettevõtjatele kooskõlas 
artikli 50 lõikega 2. Ka õhu- ja veetransporti tuleb arvesse võtta. Teave kontrollide arvu ja 
tüübi kohta peaks sisaldama ka teavet kavandatavate rajatiste ja/või jäätmesaadetiste 
füüsiliste kontrollide kohta, kuna sellised kontrollid on ebaseaduslike saadetiste avastamiseks 
kõige olulisemad.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis b osutatud 
mõjuhinnang võtab asjakohasel juhul 
arvesse luureandmeid, mis pärinevad nt 
politseiuuringutest või kriminaaltegevuse 
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analüüsimisest. Kui sellised luureandmed 
ei ole avalikult kättesaadavad, ei viidata 
neile kavades.

Or. en

Selgitus

Muudatus on seotud punkti b muutmisega eelmises lõigus. Luureandmeid tuleks 
mõjuhinnangus arvesse võtta, kuid andmetele endile ei tohiks kavades viidata, kui need ei ole 
avalikult kättesaadavad.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2a – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kavad sisaldavad rajatiste ja 
jäätmesaadetiste füüsiliste kontrollide 
miinimumarvu kooskõlas vastuvõetud 
strateegia ja eesmärkide ning tehtud 
mõjuhinnanguga. Kavad ei sisalda 
üksikasju tegevusprogrammi kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et kavad peavad sisaldama füüsiliste kontrollide miinimumarvu, kuna 
sellised kontrollid on ebaseaduslike saadetiste avastamiseks kõige olulisemad. Kuna kavad 
tuleb avalikustada, mis on oluline vahend tagamaks, et need on nõuetekohaselt kehtestatud, 
tuleb täpsustada, et tundlikku teavet, näiteks kontrollide tegevusprogrammi, ei tohiks 
kavadesse sisse kirjutada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2a – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus teeb kavad avalikkusele 
kättesaadavaks kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta15.”;

Liikmesriigid tagavad, et kavad on 
üldsusele alaliselt, sh elektrooniliselt 
kättesaadavad. 

______________
15 ELT L 41, 14.02.2003, lk 26.

Or. en

Selgitus

Jäätmesaadetiste kontrollide edukus ebaseaduslike saadetiste ennetamisel sõltub 
liikmesriikide korralikust kavandamisest. Erinevad lähenemisviisid aitavad ainult 
ebaseaduslikke tegutsejaid vähima kontrolliga võimaluse valikul nn sadamavahetuse teel. 
Kontrollikavade avaldamise peamine eesmärk on tagada nende kavade kõrge tase ning 
lihtsustada liikmesriikide koostööd. Tundlikku teavet neis sellisel kujul ei esine. Seetõttu 
peaksid need olema üldsusele alaliselt, mitte ainult taotluse korral kättesaadavad olema. 
Samuti vähendab see liikmesriikide töökoormust. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 2a – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 
artiklis osutatud kavade kohaselt tehtud 
kontrollide tulemused ning nende 
järelmeetmena asjaomaste ametiasutuste 
poolt rakendatud parandusmeetmed, 
ebaseaduslike saadetistega seotud 
ettevõtjate nimed ning määratud 
karistused oleksid üldsusele alaliselt, sh 
elektrooniliselt kättesaadavad.

Or. en
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Selgitus

On oluline teada kontrollide kavade edu või ebaedu, seetõttu tuleb tehtud kontrollide 
tulemused avalikustada. Lisaks peaksid liikmesriigid teatama ka rakendatud 
parandusmeetmetest, ebaseaduslike saadetistega seotud isikute nimedest ning määratud 
karistustest. Sellisel avalikul teatamisel on tõenäoliselt oluline mõju.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lõige 3 asendatakse järgnevaga: 
3. Kontroll võib toimuda eeskätt: 3. Kontroll võib toimuda eeskätt: 
(a) päritolukohas, kus kontrollitakse 
jäätmete tekitajat, valdajat või teatajat;

(a) päritolukohas, kus kontrollitakse 
jäätmete tekitajat, valdajat või teatajat; 

(b) sihtkohas, kus kontrollitakse 
vastuvõtjat või käitluskohta;

(b) kogumis-, ladustamis- ja 
sorteerimiskohtades;

(c) ühenduse välispiiridel ja/või (c) sihtkohas, kus kontrollitakse 
vastuvõtjat või käitluskohta; 

(d) saatmise ajal ühenduse piires. (d) ühenduse välispiiridel ja/või 
(e) saatmise ajal ühenduse piires.

Or. en

(algsest punktist b sai punkt c, algsest punktist c punkt d ning algsest punktist d punkt e)

Selgitus

Kooskõlla viimine muudetud artikli 50 lõikega 2 ning põhjendusega 4, mida pakkus komisjon. 
Kontrollimisvõimalus kogumis-, ladustamis- ja sorteerimiskohtades tuleks lisada 
selgesõnaliselt nimekirjale kohtadest, kus võib saadetisi kontrollida.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) lõige 4 asendatakse järgnevaga:
4. Jäätmesaadetiste kontroll sisaldab 
tutvumist dokumentidega, 
identifitseerimist ja vajaduse korral 
jäätmete ülevaatust.

4. Jäätmesaadetiste kontroll sisaldab 
dokumentide kontrolli, identifitseerimist ja 
vajaduse korral jäätmete ülevaatust. 

Or. en

Selgitus

Kontrollide uuest määratlusest tulenev muudatus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 4a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Selle kindlakstegemiseks, et saadetis ei 
sisalda jäätmeid artikli 2 punkti 1 
tähenduses, võib pädev asutus:

4a. Selle kindlakstegemiseks, kas 
maanteel, raudteel, õhus või siseveeteel 
veetav aine või ese on jääde või ei ole, 
võivad asjaomased asutused, ilma et see 
piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2012/19/EL kohaldamist, nõuda 
isikult, kelle valduses aine või ese on või 
kes korraldab selle saatmist, nõuda, et ta:

i) kontrollida, kas on ette nähtud saadetise 
asjakohane kaitse selle transpordi ning 
peale- ja mahalaadimise käigus toimuda 
võivate kahjustuste eest, ja 

i) esitaks arve ja lepingu koopia aine või 
objekti omandi müügi või üleandmise 
kohta, milles on kinnitatud, et saadetis on 
ette nähtud korduskasutamiseks, või 

ii) nõuda ebaseaduslikuna näiva 
jäätmesaadetise korral, et saadetise eest 
vastutav isik esitaks arve ja lepingu koopia 
aine või objekti omandi müügi või 
üleandmise kohta, milles on kinnitatud, et 
saadetis on ette nähtud korduskasutamiseks 
artikli 2 punkti 36 tähenduses, ja 
tõendaks, et aine või objekt on täielikult 
kasutuskõlblik.

ii) esitaks tõendava dokumendi selle 
kohta, et see ei ole jääde või on lakanud 
olemast jääde direktiivi 2008/98/EÜ 
artikli 6 lõike 1 tähenduses.
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Vajaduse korral võivad asjaomased 
asutused nõuda neilt isikutelt, et nad 
esitaksid piisavad tõendid aine või eseme 
täieliku kasutuskõlblikkuse kohta.
Asjaomased asutused võivad kontrollida 
ka seda, et oleks tagatud aine või eseme 
sobiv kaitse kahjustumise vastu 
transpordi, laadimise või mahalaadimise 
ajal eelkõige piisava pakendamise ja 
koormuse sobiva jaotuse abil.
_____________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL 
elektri- ja elektroonikaseadmetest 
tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) 
kohta, ELT L 197, 24.7.2012, lk 38.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, et asjaomastel asutustel peaks olema õigus kontrollida mis tahes saadetist 
olenemata sellest, kas see on jääde või mitte, mitte ainult kahtluse kohaselt ebaseaduslikke 
saadetisi, kuna see võiks õõnestada kontrollide mõtet ennast.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c 
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 4a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a a. Selle kindlakstegemiseks, et saadetis 
ei sisalda artiklis 36 osutatud jäätmeid, 
võib asjaomane asutus nõuda füüsiliselt 
või juriidiliselt isikult, kelle valduses 
jäätmed on või kes korraldab nende 
saatmist, et ta esitaks tõendava 
dokumendi jäätmete olemuse kohta ning 
lepingu, kirja või muu dokumendi, mille 
on allkirjastanud taaskasutuskoht ja 
milles täpsustatakse sihtriigi 
taaskasutuskohas kohaldatavad 
jäätmekäitlusmeetodid, tehnoloogia ja 
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standardid.

Or. en

(Muudatusega lisatakse uus punkt 4a a (millest saab uus 4b), 4b komisjoni ettepanekust saab 
uueks 4c-ks, kuid jääb muus osas muutmata.)

Selgitus

Asjaomastel asutustel peaks olema ka õigus kontrollide jäätmete olemust veendumaks, et 
järgitakse artiklis 36 osutatud ohtlike ja muude jäätmete ekspordikeeldu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 4b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4b a. Lõigetes 4a, 4a a ja 4b osutatud 
nõutavate tõendite puudumisel või aine 
või eseme piisava kaitse puudumisel 
kahjustuste vastu transpordi, laadimise 
või mahalaadimise ajal, millele osutatakse 
lõikes 4a, eeldavad asjaomased asutused, 
et tegemist on ebaseadusliku saadetisega. 
Sellistel asjaoludel käsitletakse koormat 
lähtuvalt artiklitest 24 ja 25.”

Or. en

Selgitus

Kooskõlas elektroonikaromude direktiiviga tuleks täpsustada, et nõutavate tõendite 
puudumisel või piisava kaitse puudumisel tuleks käsitleda saadetist ebaseaduslikuna ning 
toimida sellest lähtuvalt.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 4b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4b b. Komisjon võtab hiljemalt 
[väljaannete talitus – lisada kuupäev üks 
aasta pärast jõustumist] delegeeritud 
õigusaktide kujul vastu: 
(a) tollikoodide ja määruse III–V lisas 
kasutatud jäätmekoodide vastavustabeli;
(b) ühtlustatud protokolli käesoleva 
määruse jõustamist ja selle rikkumise 
karistamist puudutavate andmete 
kogumise, registreerimise ja teatamise 
kohta.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 59a lõikes 2 osutatud 
läbivaatusmenetlusega.”

Or. en

Selgitus

Hiljutine kooskõlastatud audit jäätmesaadetiste määruse jõustamise kohta näitas, et 
jäätmesaadetiste määruse jõustamist raskendab kahe erineva koodisüsteemi olemasolu: 
käesoleva määruse jäätmekoodid ja tolliasutuste kasutatavad rahvusvahelised tariifikoodid. 
Auditis nõuti praktilisi lahendusi, näiteks vastavustabelit, et tolliasutused saaksid kasutada 
suure riskiga saadetiste kontrollimiseks valimisel tariifikoode. Lisaks nõudis audit ELi 
protokolli jõustamist puudutavate andmete kogumiseks, kuna need andmed on kontrollide 
planeerimise aluseks

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 50 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lõige 5 asendatakse järgnevaga:
5. Ebaseaduslike saadetiste ennetamiseks ja 
avastamiseks teevad liikmesriigid kahe- või
mitmepoolset koostööd.

5. Ebaseaduslike saadetiste ennetamiseks ja 
avastamiseks teevad liikmesriigid kahe- ja
mitmepoolset koostööd. Nad vahetavad 
jäätmesaadetisi, jäätmevoogusid, 
ettevõtjaid ja rajatisi käsitlevat teavet ning 
jagavad kogemusi ja teadmisi 



PE522.903v03-00 24/32 PR\1010002ET.doc

ET

jõustamismeetmete kohta. Komisjon loob 
selleks otstarbeks ühise platvormi, mis 
hõlmab kõiki liikmesriike.

Or. en

Selgitus

Hiljutine kaheksal riiklikul auditil põhinev kooskõlastatud audit jäätmesaadetiste määruse 
jõustamise kohta soovitas konsolideerida ja tugevdada rahvusvahelist koostööd ja sellise 
teabe vahetust. Keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustiku 
(IMPEL) väga hea töö põhineb vabatahtlikul koostööl ning tunneb puudust võtmetähtsusega 
liikmesriikide osalusest (näiteks Itaalia, Prantsusmaa ja Kreeka). Ebaseaduslike piiriüleste 
saadetiste vastu saab tõhusalt võidelda ainult juhul, kui kõik liikmesriigid teevad koostööd, 
seetõttu tuleks luua ühine platvorm.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 51 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) artiklis 51 asendatakse lõige 4 
järgnevaga:

4. Esitatud aruannete põhjal koostab 
komisjon iga kolme aasta järel aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
komisjoni ja liikmesriikide poolt.

4. Esitatud aruannete põhjal koostab 
komisjon iga kolme aasta järel aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
komisjoni ja liikmesriikide poolt, kaasa 
arvatud määratud karistuste kohta.

Or. en

Selgitus

Hiljutine kooskõlastatud audit jäätmesaadetiste määruse jõustamise kohta paljastas kaheksa 
riigi vahel suured lahknevused selles, kuidas rikkumisi karistatakse, ning seda, et enamik riike 
kasutab karistamisvahendeid piiratud määral. Auditis nõuti, et hinnataks, kas karistuste 
poliitika on proportsionaalne ja hoiatav ning nõuti karistuste kasutamise kohta rohkem 
teavet. Seetõttu on tähtis, et komisjon kannaks oma aruandesse spetsiaalselt liikmesriikide 
poolt tegelikult rakendatavad karistused, mida praegu veel ei tehta.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artikkel 58 asendatakse järgnevaga:
1. Komisjon võib kohandada lisasid, et 
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 59a lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Lisaks sellele:

„Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 59 vastu delegeeritud 
õigusakte: 

(a) et kohandada lisasid, et võtta arvesse 
teaduse ja tehnika arengut; 

(a) I, II, III, IIIA, IV ja V lisa muudetakse, 
võttes arvesse Baseli konventsiooni ja 
OECD otsuse raames kokkulepitud 
muudatusi;

(b) et muuta I, II, III, IIIA, IV ja V lisa, 
võttes arvesse Baseli konventsiooni ja 
OECD otsuse raames kokkulepitud 
muudatusi; 

(b) liigitamata jäätmeliigid võib ajutiselt 
lisada IIIB, IV või V lisasse, kuni 
oodatakse otsust nende lisamise kohta 
Baseli konventsiooni või OECD otsuse 
asjaomasesse lisasse;

(c) et lisada liigitamata jäätmeliigid 
ajutiselt IIIB, IV või V lisasse, kuni 
oodatakse otsust nende lisamise kohta 
Baseli konventsiooni või OECD otsuse 
asjaomasesse lisasse; 

(c) kui liikmesriik esitab vastava taotluse, 
võib kaaluda III lisas loetletud kahe või 
enama jäätmeliigi segude ajutist lisamist 
IIIA lisasse artikli 3 lõikes 2 nimetatud 
juhtudel, kuni oodatakse otsust nende 
lisamise kohta Baseli konventsiooni või 
OECD otsuse asjaomasesse lisasse. IIIA 
lisa võib sisaldada tingimust, et vähemalt 
ühte selle kirjet ei kohaldata ekspordil 
riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD 
otsust;

(d) kui liikmesriik esitab vastava taotluse, 
lisada artikli 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel 
III lisas loetletud kahe või enama 
jäätmeliigi segud ajutiselt IIIA lisasse, 
kuni oodatakse otsust nende lisamise kohta 
Baseli konventsiooni või OECD otsuse 
asjaomasesse lisasse, kehtestades 
vajadusel tingimuse, et vähemalt ühte selle 
kirjet ei kohaldata ekspordil riikidesse, 
mille suhtes ei kohaldata OECD otsust;

(d) artikli 3 lõikes 3 nimetatud erandjuhud 
tuleb kindlaks määrata ja vajaduse korral 
tuleb sellised jäätmed lisada IVA ja V 
lisasse ja kustutada III lisast;

(e) määrata kindlaks artikli 3 lõikes 3 
nimetatud erandjuhud ja vajaduse korral 
viia sellised jäätmed III lisast üle IVA ja V 
lisasse; 

(e) V lisa tuleb muuta, et see kajastaks 
ohtlike jäätmete nimekirjas tehtavaid 

(f) muuta V lisa, et see kajastaks ohtlike 
jäätmete nimekirjas tehtavaid kokkulepitud 
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kokkulepitud muudatusi, mis on vastu 
võetud kooskõlas direktiivi 91/689/EMÜ
artikli 1 lõikega 4;

muudatusi, mis on vastu võetud kooskõlas 
direktiivi 2008/98/EÜ artikliga 7; 

(f) VIII lisa muudetakse, et see kajastaks 
asjakohastes rahvusvahelistes 
konventsioonides ja kokkulepetes tehtud 
muudatusi.

(g) muuta VIII lisa, et see kajastaks 
asjakohastes rahvusvahelistes 
konventsioonides ja kokkulepetes tehtud 
muudatusi.”

2. IX lisa muutmisel peab nõukogu 23. 
detsembri 1991. aasta direktiivi 
91/692/EMÜ (teatavate keskkonnaalaste 
direktiivide rakendamise aruannete 
ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta) 
[22] kohaselt moodustatud komitee 
täievoliliselt aruteludes osalema.

Or. en

Selgitus

Komisjon tegi ettepaneku ainult seniste komiteemenetluse sätete osaliseks ühtlustamiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, samas kui ülejäänud osa ühtlustataks 
ettepaneku kohaselt osana niinimetatud koondettepanekust. See tähendaks aga kaht osalist ja 
kooskõlastamata ühtlustamist. Eelistatav oleks ühtlustada kogu määrus käesoleva muutva 
õigusaktiga, mitte aga ühed osad siin ja teised osad koondettepanekuga. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

2. Artikli 26 lõikes 5 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 14 lõikes 6, artikli 26 lõikes 5 ja 
artiklis 58 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
määramata ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 26 lõikes 5 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 14 lõikes 6, artikli 26 lõikes 5 ja 
artiklis 58 osutatud volituste delegeerimise 
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Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

5. Artikli 26 lõike 5 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusaktist 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

5. Artikli 14 lõike 6, artikli 26 lõike 5 või 
artikli 58 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusaktist 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamine vastavalt muudatusettepanekutega artikli 14 lõike 6 ja artikli 58 suhtes.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1013/2006
IX lisa – tabel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) IX lisa tabelis 5 asendatakse viimase 
veeru pealkiri järgmisega: 

Rakendatud meetmed, sealhulgas 
võimalikud karistused

„Rakendatud meetmed, sealhulgas 
määratud karistused”
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Or. en

Selgitus

Hiljutine kooskõlastatud audit jäätmesaadetiste määruse jõustamise kohta paljastas kaheksa 
riigi vahel suured lahknevused selles, kuidas rikkumisi karistatakse, ning seda, et enamik riike 
kasutab karistamisvahendeid piiratud määral. On vaja suuremat läbipaistvust seoses 
tegelikult kohaldatud karistustega, et hõlbustada nende kasutamise ja kohaldatavate tasemete 
lähendamist. See aitaks kaasa käesoleva määruse jõustamise parandamisele kogu ELis.



PR\1010002ET.doc 29/32 PE522.903v03-00

ET

SELETUSKIRI

1. Taust

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangul tekitasid ELi liikmesriigid 2009. aastal 74 
miljonit tonni (Mt) ohtlikke jäätmeid (28 % rohkem kui 2000. aastal)1. Eurostati andmetel 
tekitasid ELi liikmesriigid 2010. aastal 101 Mt ohtlikke jäätmeid ning kokku 927 Mt jäätmeid, 
arvestamata peamisi mineraaljäätmeid2.

Ohtlike jäätmete eksport Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni mittekuuluvatesse 
riikidesse on jäätmesaadetiste määrusega keelatud. Tavajäätmete eksport taaskasutuse 
eesmärgil Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni mittekuuluvatesse riikidesse on 
lubatud tingimusel, et importiv riik ei ole esitanud sellise impordi suhtes vastuväidet ning et 
rajatist, mis jäätmed vastu võtab, käitatakse kooskõlas inimtervise ja keskkonnakaitse 
standarditega, mis on üldjoontes samaväärsed ühenduse õigusaktidega kehtestatud 
standarditega.

Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt teatasid liikmesriigid 2009. aastal umbes 400 
ebaseadusliku jäätmesaadetise juhtumist (pooled neist liikmesriikide vahel ja pooled ELi sisse 
või EList välja). Kõige levinumad tuvastatud ebaseaduslikkuse põhjused olid, et jäätmete 
saatmist teostati ilma asjaomaseid pädevaid asutusi teavitamata või vastuolus jäätmesaadetise 
määruse kohase saadetiste keeluga. EEA 2009. aasta aruande kohaselt moodustavad teatatud 
juhtumid aga ainult murdosa tegelikust hulgast ning selles järeldati, et ebaseaduslike 
saadetiste arv on oluline3.

Tegelikult leiti kolme ühise jõustamisprojekti käigus, mis viidi ellu ELi keskkonnaõiguse 
rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustiku (IMPEL) poolt ajavahemikus 2003–
2010 ja milles kontrolliti teatud hulka saadetisi mitmes liikmesriigis, et 20 %–51 % 
jäätmesaadetistest olid ebaseaduslikud.

Ühes komisjoni 2011. aasta uuringust selgus, et kui ainult 1 % jäätmesaadetiste kogumahust 
oleks ebaseaduslik, oleks ebaseaduslike jäätmesaadetiste üldkogus 2,8 Mt aastas4. Viimases 
IMPELi uuringus tuvastatud mittevastavuste osakaal 25 % tähendaks kokku tohutut 70 Mt 
ebaseaduslikke jäätmesaadetisi igal aastal.

2. Ebaseaduslikust veost tulenevad probleemid:

                                               
1 Movements of waste across the EU's internal and external borders (Jäätmesaadetised üle ELi sise- ja 
välispiiride), EEA aruanne nr 7/2012.
2 Environmental statistics and accounts in Europe (Euroopa keskkonnaalane statistika ja arvepidamine), 
Eurostati 2010. aasta väljaanne.
3 Waste without borders in the EU? (Piirideta jäätmed ELis?) Jäätmete piiriülesed saadetised, EEA aruanne nr 
1/2009.
4 Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States (ELi jäätmeid 
käsitlevate õigusaktide rakendamise hindamine ja juhised) BiPRO, 16. november 2011.
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Komisjon võtab ebaseaduslikest saadetistest tulenevad probleemid kokku järgmiselt:

– ebaseaduslike saadetiste tõttu toimuv jäätmete kaadamine või nõuetele 
mittevastav käitlemine mõjutab märkimisväärselt keskkonda ja inimeste 
tervist,

– suured puhastamise ja ümberpaigutamisega seotud kulud,
– oluline ressursikadu,
– siseturu moonutamine (võrdsete mängureeglite puudumine tööstusharus).

Komisjoni hinnangul suureneb jäätmete, sh ohtlike jäätmete teke, jätkuvalt. Liikmesriikidest 
välja minevate teatatud jäätmesaadetiste hulk on järjekindlalt suurenenud ning Europol on 
tuvastanud ka ebaseaduslike saadetiste mahu kasvu. Seetõttu on tõenäoline, et juba niigi suure 
ebaseaduslike jäätmesaadetiste osakaalu tõsine probleem läheb veelgi tõsisemaks, kui 
meetmeid ei võeta.

Peale selle leiti komisjoni uuringus, et kaheksa ELi jäätmeõigusakti, sealhulgas 
jäätmesaadetiste määruse nõuete täielik täitmine 2020. aastaks suurendaks jäätmekäitluse ja 
ringlussevõtuga tegeleva tööstuste käivet 42 miljardi euro võrra aastas ning looks üle 400 000 
uue töökoha1. 

Seetõttu tähendaks otsustav tegutsemine ebaseaduslike saadetiste vastu mitmepoolset võitu –
nii keskkonnale ja rahvatervisele kui ka tööstusharule ja majandusele. 

3. Ebaseadusliku veo põhjused

Komisjon nimetab ebaseaduslikke saadetisi põhjustavate teguritena järgmist:

– arengumaade oluliselt madalamad jäätmete käitluse või kõrvaldamise kulud,
– laialt levinud organiseeritud keskkonnakuritegevus seoses 

jäätmeprobleemidega,
– puudulik jõustamine mõnes liikmesriigis (kusjuures jäätmesaadetiste määruse 

jõustamist käsitletakse paljudes liikmesriikides vähetähtsana).

Mõjuhinnangu kohaselt leiti kõigi 26 251 saadetise hulgas, mida 2008. aasta oktoobrist kuni 
2010. aasta novembrini 22 liikmesriigis kontrolliti, 3334 juhul, et need sisaldasid jäätmeid, 
ning 23 % neist ei vastanud nõuetele. Transpordikontrollide ja tuvastatud rikkumiste arv 
erineb liikmesriigiti oluliselt. Mõned liikmesriigid ei teosta kontrolle peaaegu üldse (näiteks 
Prantsusmaal oli 26 kontrolli 24 füüsilise kontrolliga, võrreldes Poolaga, kes tegi 4264 
kontrolli 3391 füüsilise kontrolliga). Nõuete täitmatajätmise määr ulatus 14,8 %-st 100 %-ni, 
olles keskmiselt 23 %. 

Leiti, et oluliste lahknevuste tulemusel toimub nn sadamavahetus, st ebaseaduslike jäätmete 
eksportijad valivad oma jäätmete väljaveoks kõige väiksema kontrolliga liikmesriigid. 

Oluline on, et kui saadetise asemel kontrolliti äriühinguid, siis leiti, et nõuetele mittevastavad 

                                               
1 Uuring „Implementing EU waste legislation for green growth” (ELi jäätmeõigusaktide rakendamine 
keskkonnasõbraliku majanduskasvu nimel), BioIntelligence Service, 2011. 
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olid 79 % (95 120st). See viitab kiireloomulisele vajadusele suurendada tarneahela eelmiste 
etappide kontrollimist jäätmetekke ja kogumiskohtade osas, et püüda lahendada probleemi 
selle lähtekohas, mitte ainult saadetiste piirikontrollide abil.

4. Komisjoni ettepanek

Komisjon pakub liikmesriikide oluliste jõustamispuudujääkide ületamiseks mitmeid 
meetmeid. Lühidalt kokku võttes teeb komisjon ettepaneku, et

– kõik liikmesriigid koostaksid riskipõhise kontrollikava, milles nähakse ette 
jäätmesaadetiste kontrollimise strateegia ja eesmärgid ning selleks vajalikud 
vahendid,

– kontrollikavad oleksid avalikkusele kättesaadavad kooskõlas direktiiviga 
2003/4 keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta,

– pädevatel asutustel oleks lubatud nõuda ebaseadusliku saadetise kahtluse 
korral tõendeid saadetise olemuse kohta (jäätmed või mitte) või 
taaskasutustoimingu olemuse kohta (keskkonnahoidlik haldamine).

5. Raportööri ettepanekud

Käesoleva raporti autor toetab täielikult komisjoni ettepanekut. Nagu eespool öeldud, 
tähendaks jõuline tegutsemine ebaseaduslike saadetiste vastu mitmepoolset võitu – nii 
keskkonnale ja rahvatervisele kui ka tööstusharule ja majandusele. 

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku tugevdada komisjoni ettepanekut veelgi:
a) parandada tuleks teadmisi ebaseaduslikest saadetistest,
b) kontrollikavad peaksid sisaldama füüsiliste kontrollide miinimumarvu,
c) kontrollikavad ja kontrollide tulemused peaksid olema üldsusele alaliselt kättesaadavad,
d) asjaomastele asutustele tuleks anda suuremad volitused,
e) parandada tuleks liikmesriikide vahelist koostööd.

Täienduseks punktile a: jäätmesaadetiste määruse senise jõustamise kohta leiti, et see 
kannatab asjaomaste asutuste ebapiisava teabehalduse all1. 
Vaja on ühtlustatud protokolli jäätmesaadetiste määruse jõustamist puudutavate andmete 
kogumiseks, registreerimiseks ja teatamiseks ning tollikoodide ja jäätmekoodide 
vastavustabelit, et haarata tolliasutusi paremini jäätmesaadetiste kontrollimisse. Lisaks on 
valdkonna parema ühtlustamise vahendina vaja teavet rikkumiste karistamise kohta.

Täienduseks punktile b: liikmesriigid peaksid lisama rajatiste ja jäätmesaadetiste füüsiliste 
kontrollide miinimumarvu kooskõlas vastuvõetud strateegia ja eesmärkide ning tehtud 
mõjuhinnanguga, et tagada kontrollide minimaalne hulk.

Täienduseks punktile c: on esmatähtis, et kontrollikavad oleksid üldsusele kättesaadavad 
alaliselt, mitte ainult taotlusel. See toimib nende kavade välise kvaliteedikontrollina ning 
hõlbustab liikmesriikide vahelist koostööd. Kavades tundlikku teavet sellisena ei ole, kuna 

                                               
1 Kooskõlastatud audit Euroopa jäätmesaadetiste määruse jõustamise kohta, kaheksa riigi aruannetel põhinev 
ühisaruanne, oktoober 2013.
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neis ei ole tegevuste programme, seega ei kahjusta kavade avalikustamine kontrollide 
eesmärki. Samuti vähendab kavade alaliselt kättesaadavaks muutmine liikmesriikide 
töökoormust. Avaldada tuleks ka kavade elluviimise tulemused.

Täienduseks punktile d: asjaomastel asutustel ei peaks olema vaja kahtlust selleks, et nad 
saaksid küsida täiendavat teavet saadetise olemuse (jäätmed või mitte) või nende sihtkoha 
(keskkonnahoidlik taaskasutus) kontrollimiseks. Sama peaks kehtima ka täiendavate 
kontrollide osas jäätmete olemuse suhtes (näiteks kas need on ohtlikud või mitte), et asutustel 
oleks võimalik tõeliselt jõustada vastavaid ekspordikeelde.

Täienduseks punktile e: ebaseaduslike saadetiste vastu saab tõhusalt võidelda ainult siis, kui 
kõik liikmesriigid tegutsevad koos. Seetõttu peaksid liikmesriigid olema kohustatud vahetama 
jäätmesaadetisi, jäätmevoogusid, ettevõtjaid ja rajatisi puudutavat teavet ning jagama 
kogemusi ja teadmisi jõustamismeetmete kohta. Peale selle peaks komisjon looma selleks 
otstarbeks ühise platvormi, mis hõlmaks kõiki liikmesriike. 
Lõpuks teeb raporti koostaja ettepaneku ühtlustada sidususe tagamise nimel käesoleva muutva 
õigusaktiga kõik senised Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohased 
komiteemenetluse sätted, selle asemel, et teha seda osaliselt siin ja teises osas niinimetatud 
koondettepaneku raames. 


