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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta 
annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta
(COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0516),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0217/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 101313

säädetään vaatimuksista, jotka koskevat 
jätteiden siirtoja sekä unionin sisällä että 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä; tarkoituksena on ympäristön 

(1) Jätteiden siirrosta 14 päivänä 
kesäkuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1013/200613 säädetään vaatimuksista, 
jotka koskevat jätteiden siirtoja sekä 
unionin sisällä että jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä; tarkoituksena 
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suojelu. Toimivaltaisten viranomaisten 
jäsenvaltioissa suorittamassa sääntöjen 
noudattamisen valvonnassa ja 
tarkastuksissa on kuitenkin havaittu 
puutteita, jotka johtuvat muun muassa siitä, 
ettei asetuksessa ole annettu näistä asioista 
selkeitä säännöksiä. 

on ympäristön suojelu. Jäsenvaltioissa 
vuosina 2003–2010 toteutetuissa 
koordinoiduissa tarkastuksissa havaittiin, 
että 20–51 prosenttia tarkastetuista 
jätteiden siirroista oli laittomia, ja 
asianomaisten viranomaisten 
jäsenvaltioissa suorittamassa sääntöjen 
noudattamisen valvonnassa ja 
tarkastuksissa on havaittu merkittäviä 
eroja ja puutteita, jotka johtuvat muun 
muassa siitä, ettei asetuksessa ole annettu 
näistä asioista selkeitä säännöksiä ja 
konkreettisia velvoitteita. 

_____________ ________________
13 EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1. 13 EUVL L 190, 12.7 2006, s. 1.

Or. en

Perustelu

On tärkeää todeta, että viime vuosina on havaittu säännöllisesti erittäin suuria laittomien 
siirtojen määriä, jotta korostetaan lainsäädäntömuutosten tarvetta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jätteiden siirtoja koskevien 
sääntöjen noudattamisen tehokas 
valvonta ja tarkastukset paitsi torjuisivat 
vakavia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, 
jotka johtuvat laittomista jätteiden 
siirroista, myös säästäisivät huomattavasti
kustannuksia ja toisivat jäsenvaltioille ja 
sääntöjä noudattavalle teollisuudelle 
välittömiä taloudellisia etuja.

Or. en

Perustelu

Komission tutkimuksessa* todetaan, että mikäli laittomia siirtoja on yksi prosentti, se 
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tarkoittaa yhteensä 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Uusimmassa tarkastusraportissa 
laittomien siirtojen osuus oli 25 prosenttia, mikä tarkoittaa yhteensä 70 miljoonaa tonnia 
vuodessa. Vakavien terveys- ja ympäristövaikutusten lisäksi laittomien jätteiden siirtojen 
suuri määrä heikentää laillista jätteenkäsittelyä ja laillisen jätehuoltoalan toimintaa. EU:n 
jätelainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano tarkoittaisi 72 miljardin euron säästöjä 
vuodessa koko EU:ssa. Jätteiden siirrosta annetun asetuksen noudattamisen valvonta on 
ehdoton edellytys näiden etujen saavuttamiselle.

* ”Implementing EU waste legislation for green growth”, ympäristöasioiden pääosasto, 
29. marraskuuta 2011. 

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jätteiden siirtoja koskevien tarkastusten 
riittävä suunnittelu on tarpeen, jotta 
voidaan määrittää kapasiteetti, joka on 
tarpeen, jotta voidaan suorittaa jätteiden 
siirtoja koskevat tarkastukset ja tehokkaasti 
estää laittomat siirrot. Asetuksen (EY) N:o 
1013/2006 50 artiklan säännöksiä 
sääntöjen noudattamisen valvonnasta ja 
tarkastuksista olisi sen vuoksi 
vahvistettava, jotta voidaan varmistaa 
tarkastusten säännöllinen ja 
johdonmukainen suunnittelu. Suunnittelun 
olisi katettava useita keskeisiä osia, 
mukaan lukien riskien arviointi, strategiat, 
tavoitteet, prioriteetit, suunniteltujen 
tarkastusten määrä ja tyypit, tehtävien jako, 
yhteistyön keinot viranomaisten välillä 
sekä määräykset tarkastajien koulutuksesta. 

(2) Jätteiden siirtoja koskevien tarkastusten 
riittävä suunnittelu on tarpeen, jotta 
voidaan määrittää kapasiteetti, joka on 
tarpeen, jotta voidaan suorittaa jätteiden 
siirtoja koskevat tarkastukset ja tehokkaasti 
estää laittomat siirrot. Asetuksen (EY) N:o 
1013/2006 50 artiklan säännöksiä 
sääntöjen noudattamisen valvonnasta ja 
tarkastuksista olisi sen vuoksi 
vahvistettava, jotta voidaan varmistaa 
tarkastusten säännöllinen ja 
johdonmukainen suunnittelu ja 
toteuttaminen. Suunnittelun olisi katettava 
useita keskeisiä osia, mukaan lukien 
riskien arviointi, strategiat, tavoitteet, 
prioriteetit, suunniteltujen tarkastusten 
määrä ja tyypit, tehtävien jako, yhteistyön 
keinot viranomaisten välillä sekä 
määräykset tarkastajien koulutuksesta. 

Or. en

Perustelu

Suunnitelmien tekeminen ei riitä, vaan ne on myös toteutettava.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jotta voitaisiin parantaa ympäristöä 
koskevan tiedon saatavuutta noudattaen 
tiedon saantia, yleisön 
osallistumisoikeutta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeutta ympäristöasioissa koskevaa 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission yleissopimusta, 
jäljempänä 'Århusin yleissopimus', joka 
hyväksyttiin unionin puolesta tiedon 
saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
koskevan yleissopimuksen tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta 17 päivänä 
helmikuuta 2005 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 2005/370/EY13a, olisi lisättävä 
yleisölle suunnattua tiedottamista ja 
parannettava sen laatua. 
Tarkastussuunnitelmien sekä tarkastusten 
tulosten, toimivaltaisten viranomaisten 
kyseisten tarkastusten seurauksena 
toteuttamien mahdollisten korjaavien 
toimien, laittomiin siirtoihin 
osallistuneiden toiminnanharjoittajien 
nimien ja määrättyjen seuraamusten olisi 
oltava pysyvästi yleisön saatavilla myös 
sähköisesti.
____________
13a EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää muistuttaa Århusin yleissopimuksesta, jolla pyritään muun muassa edistämään 
ympäristöasioita koskevan tiedon saantia. Tarkastussuunnitelmat sekä tarkastusten tulokset ja 
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niiden seurauksena toteutetut toimet olisi julkistettava. Tämä on tärkeä keino, jolla voidaan 
varmistaa asianmukaiset suunnitelmat ja helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. 
Suunnitelmat eivät sisällä arkaluonteisia tietoja, joten niiden olisi oltava yleisön saatavilla 
pysyvästi eikä ainoastaan pyydettäessä. Tämä myös vähentää jäsenvaltioiden työmäärää.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionissa on erilaisia sääntöjä siitä, 
millainen mahdollisuus toimivaltaisilla 
viranomaisilla on pyytää jätteiden viejiltä 
todisteita siirtojen laillisuuden 
tarkastamiseksi. Todisteet voivat koskea 
sitä, onko aine tai tavara ”jätettä” asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 merkityksessä tai 
siirretäänkö jäte ympäristön kannalta 
hyväksyttävällä tavalla asetuksen 49 
artiklan mukaisesti. Asetuksen 50 
artiklassa olisi sen vuoksi annettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisuus pyytää 
todisteita epäillyiltä jätteiden laittomilta 
viejiltä siirtojen laillisuuden 
tarkastamiseksi. 

(3) Unionissa on erilaisia sääntöjä siitä, 
millainen mahdollisuus asianomaisilla
viranomaisilla on pyytää jätteiden viejiltä 
todisteita siirtojen laillisuuden 
tarkastamiseksi. Todisteet voivat koskea 
sitä, onko aine tai tavara ”jätettä” asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 merkityksessä, 
kuuluuko jätteiden siirto 36 artiklan 
soveltamisalaan tai siirretäänkö jäte 
ympäristön kannalta hyväksyttävällä 
tavalla asetuksen 49 artiklan mukaisesti. 
Asetuksen 50 artiklassa olisi sen vuoksi 
annettava jäsenvaltioiden asianomaisille 
viranomaisille mahdollisuus pyytää 
todisteita jätteiden viejiltä siirtojen 
laillisuuden tarkastamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Koska siirtojen laillisuuden tarkastamiseen osallistuvat toimivaltaisten viranomaisten lisäksi 
myös poliisi ja tulliviranomaiset, on asianmukaisempaa puhua asianomaisista viranomaisista. 

Viranomaisille olisi myös annettava mahdollisuus pyytää todisteita jätteiden luonteesta, jotta 
varmistetaan, että vientikieltoa noudatetaan. 

Tarkastuksia ei ole asianmukaista rajoittaa ”epäiltyihin laittomiin siirtoihin”. Se saattaisi 
heikentää tarkastuksia kokonaisuudessaan. Liikennepoliisit voivat tarkastaa paperit keneltä 
tahansa eivätkä ainoastaan henkilöiltä, joita epäillään sääntöjen noudattamatta jättämisestä. 
Samaa olisi sovellettava viranomaisiin jätteiden siirtojen osalta.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, jotta sähköisen 
tietojensiirron toteuttamiseksi tarvittavat
käytännön järjestelyt voidaan 
säännöllisesti mukauttaa teknisiin 
vaatimuksiin. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. 

(6) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti, jotta liitteitä 
voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan 
kehitykseen, jotta voidaan hyväksyä 
ennakkohyväksyttyihin 
hyödyntämislaitoksiin liittyviä ehtoja ja 
vaatimuksia ja jotta voidaan hyväksyä 
tekniset vaatimukset ja käytännön 
järjestelyt sähköisen tietojensiirron 
toteuttamista varten. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdotti ainoastaan osittaista nykyisten komitologiasäännösten mukauttamista 
SEUT-sopimuksen 290 artiklaan, koska muut osat, kuten liitteet, on tarkoitus mukauttaa nk. 
Omnibus-ehdotuksessa. Tämä kuitenkin aiheuttaa tilanteen, jossa toteutetaan kaksi osittaista 
ja koordinoimatonta mukauttamista. Olisi toivottavampaa mukauttaa koko asetus tällä 
muutossäädöksellä sen sijaan, että osa muutoksista tehdään tässä asetuksessa ja osa 
Omnibus-ehdotuksessa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
182/201113b mukaisesti.
_____________
13b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä 
(EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Perustelu

Tämä on välttämätöntä, koska ehdotukseen lisätään kaksi uutta täytäntöönpanosäädöstä –
ks. seuraava johdanto-osan kappale.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Tarkastusmenettelyä olisi käytettävä 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteissä 
III–V käytettyjen tullinimikkeiden ja 
jätenimikkeiden välisen muuntotaulukon 
hyväksymiseen ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevan tiedon 
keräämistä, rekisteröimistä ja 
raportoimista koskevan yhdenmukaisen 
protokollan hyväksymiseen ja 
rikkomuksista rankaisemiseen.
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Or. en

Perustelu

Uusia täytäntöönpanosäädöksiä koskeva menettely on täsmennettävä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissio voi antaa suuntaviivoja 
asetuksen 12 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan soveltamisesta, suuntaviivoja 
asetuksen 15 artiklan soveltamisesta, 
suuntaviivoja toimivaltaisten 
viranomaisten laittomien siirtojen 
yhteydessä tehtävää yhteistyötä varten, 
lisäohjeita kielten käyttöä varten, ja tehdä 
lisäselvityksiä asetuksen II osaston 
menettelyvaatimuksista siltä osin kuin kyse 
on niiden soveltamisesta jätteiden vientiin 
yhteisöstä, niiden tuontiin yhteisöön ja 
kauttakulkuun yhteisön kautta. 

(8) Komissio olisi annettava suuntaviivoja 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 
6 artiklassa vahvistetun rahoitusvakuuden 
tai vastaavan vakuutuksen 
laskemismenetelmästä, suuntaviivoja 
asetuksen 12 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan soveltamisesta, suuntaviivoja 
asetuksen 15 artiklan soveltamisesta, 
suuntaviivoja toimivaltaisten 
viranomaisten laittomien siirtojen 
yhteydessä tehtävää yhteistyötä varten, 
lisäohjeita kielten käyttöä varten ja 
lisäselvityksiä asetuksen II osaston 
menettelyvaatimuksista siltä osin kuin kyse 
on niiden soveltamisesta jätteiden vientiin 
yhteisöstä, niiden tuontiin yhteisöön ja 
kauttakulkuun yhteisön kautta, 
suuntaviivoja siitä, mitkä ovat asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 50 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, sekä suuntaviivoja siitä, 
miten asetuksen (EY) N:o 1013/2006 
50 artiklan 2 a kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu riskien arviointi toteutetaan. 

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arvioinnissa todettiin, että lainsäädännön vaatimusten ja ohjeiden yhdistelmällä 
saavutettaisiin myönteisimmät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset 
alhaisimmilla nettokustannuksilla. Ohjeiden antamisen olisi siksi oltava sitovaa. 
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Hiljattain toteutetussa jätteiden siirrosta annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevassa 
koordinoidussa tarkastuksessa kävi ilmi, että rikkomuksista määrätyissä seuraamuksissa oli 
suuria eroja kahdeksassa jäsenvaltiossa ja että useissa valtioissa käytettiin vain vähän 
seuraamuksia. 

Riskien arviointi on keskeinen osa tarkastusten suunnittelua, joten siihen olisi hyödyllistä 
antaa ohjausta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
2 artikla – 36 kohta

Komission teksti Tarkistus

”36. ”uudelleenkäytöllä” toimia, joiden 
avulla tuotteet tai osat, jotka eivät ole 
jätettä, voidaan käyttää uudelleen 
samassa tarkoituksessa, jota varten ne on 
suunniteltu;” 

”36. ”uudelleenkäytöllä” Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/98/EY1 3 artiklan 13 kohdassa 
määriteltyä uudelleenkäyttöä;

___________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 
22.11.2008, s. 3).”

Or. en

Perustelu

Jätteiden siirrosta annettua asetusta vastaavien määritelmien mukaisesti on 
asianmukaisempaa parantaa määritelmän dynaamisuutta viittaamalla jätteitä koskevassa 
puitedirektiivissä vahvistettuun määritelmään.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 2 artiklaan kohta 
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seuraavasti:
”36 a. ”tarkastuksella” asianomaisten 
viranomaisten toteuttamia toimia sen 
varmistamiseksi, että laitos, yritys tai 
jätteiden siirto on tässä asetuksessa 
vahvistettujen asiaankuuluvien 
vaatimusten mukainen.”

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista määritellä käsite ”tarkastus”.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 14 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”6. Siirretään komissiolle 59 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä muista ennakkohyväksyttyihin 
hyödyntämislaitoksiin liittyvistä ehdoista 
ja vaatimuksista.”

Or. en

Perustelu

Tällä siirretään nykyisen asetuksen 59 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanotoimenpide yhdenmukaistettuun asetukseen, mikä puuttuu komission 
ehdotuksesta. Muut ennakkohyväksyttyihin hyödyntämislaitoksiin liittyvät ehdot ja 
vaatimukset ovat edelleen asianmukaisia, joten komissiolla olisi oltava edelleen valta 
toteuttaa niihin liittyviä toimia delegoitujen säädösten avulla.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot säätävät tämän asetuksen 
soveltamisen valvontaa koskevina 
toimenpiteinä muun muassa jätteistä 19 
päivänä marraskuuta 2008 annetun 
direktiivin 2008/98/EY14 34 artiklan 
mukaisten tarkastusten tekemisestä 
laitoksissa ja yrityksissä sekä jätteiden 
siirtojen tai niihin liittyvien hyödyntämis-
ja huolehtimistoimien pistokokein 
tehtävistä tarkastuksista.”

2. Jäsenvaltiot säätävät tämän asetuksen 
soveltamisen valvontaa koskevina 
toimenpiteinä muun muassa jätteistä 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
direktiivin 2008/98/EY14 34 artiklan 
mukaisten tarkastusten tekemisestä 
laitoksissa ja yrityksissä sekä jätteiden 
siirtojen ja niihin liittyvien hyödyntämis- ja 
huolehtimistoimien tarkastuksista.”

_______________ ______________
14 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 1. 14 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3

Or. en

Perustelu

Muutos johtuu tarkastusten uudesta määritelmästä. Jäsenvaltioiden ei pitäisi tarkastaa joko 
jätteiden siirtoja tai niihin liittyviä hyödyntämis- ja huolehtimistoimia vaan molempia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset laativat
suunnitelmat tarkastuksista, joilla on 
tarkoitus varmistaa tämän asetuksen 
noudattaminen. Näiden suunnitelmien on 
katettava kyseessä olevan jäsenvaltioiden 
koko maantieteellinen alue ja niitä on 
sovellettava kaikkiin 2 kohdan mukaan 
suoritettaviin jätesiirtoja koskeviin

”2 a. Jäsenvaltioiden on laadittava
suunnitelmat tarkastuksista, joilla on 
tarkoitus varmistaa tämän asetuksen 
noudattaminen. Näiden suunnitelmien on 
katettava kyseessä olevan jäsenvaltion
koko maantieteellinen alue ja niitä on 
sovellettava 2 kohdan mukaan 
suoritettaviin tarkastuksiin. Näiden 
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tarkastuksiin, mukaan lukien laitosten ja 
yritysten, maantie- ja rautatiekuljetusten 
ja satamissa olevien lähetysten 
tarkastukset. Näiden suunnitelmien on 
sisällettävä seuraavat:

suunnitelmien on sisällettävä seuraavat:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa tehdään toimituksellisia muutoksia ja yksinkertaistetaan tekstiä muuttamatta 
sen sisältöä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 a kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) riskien arviointi, joka kattaa laittomien 
siirtojen erityiset jätevirrat ja –lähteet ja 
jossa otetaan huomioon tiedustelutiedot, 
kuten poliisitutkimukset ja rikollisten 
toimien analyysit; 

b) riskien arviointi, joka kattaa laittomien 
siirtojen erityiset jätevirrat ja -lähteet;

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tämän alakohdan jälkeiseen uuteen alakohtaan. Tiedustelutiedot saattavat 
olla arkaluonteisia, joten niitä ei pitäisi sisällyttää suunnitelmaan, elleivät ne ole yleisesti 
saatavilla.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 a kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot jätealueiden, maantie- ja 
rautatiekuljetusten ja satamissa olevien 

d) tiedot direktiivin 2008/98/EY 
34 artiklan mukaisten laitosten ja 
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lähetysten suunniteltuja tarkastuksia 
koskevista määristä ja tyypeistä;

yritysten, jätealueiden, maantie-, lento-, 
vesitie- ja rautatiekuljetusten ja satamissa 
olevien lähetysten suunniteltuja 
tarkastuksia koskevista määristä ja 
tyypeistä, mukaan lukien laitoksia ja 
jätteiden siirtoa koskevien fyysisten 
tarkastusten määrä;

Or. en

Perustelu

Tarkastuksia koskevissa määrissä ja tyypeissä olisi myös viitattava nimenomaisesti uuden 
50 artiklan 2 kohdan mukaisiin laitoksiin ja yrityksiin. Lisäksi on otettava huomioon lento- ja 
vesitiekuljetukset. Tarkastusten määrää ja tyyppejä koskeviin tietoihin olisi myös 
sisällytettävä tiedot laitoksia ja/tai jätteiden siirtoja koskevien fyysisten tarkastusten 
suunnitellusta määrästä, koska tällaiset tarkastukset ovat erittäin tärkeitä laittomien siirtojen 
havaitsemisen kannalta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 a kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa riskien arvioinnissa otetaan 
tarvittaessa huomioon tiedustelutiedot, 
kuten poliisitutkimukset ja rikollisten 
toimien analyysit. Jos tällaiset 
tiedustelutiedot eivät ole julkisesti 
saatavilla, niitä ei mainita suunnitelmissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy edellisen alakohdan b alakohtaan tehtyyn tarkistukseen. Tiedustelutiedot olisi 
otettava huomioon riskien arvioinnissa, mutta kyseisiä tietoja ei pitäisi mainita 
suunnitelmassa, jos ne eivät ole yleisesti saatavilla.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 a kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suunnitelmiin on sisällytettävä laitoksia 
ja jätteiden siirtoja koskevien fyysisten 
tarkastusten vähimmäismäärä strategian 
ja tavoitteiden sekä toteutetun riskien 
arvioinnin mukaisesti. Suunnitelmiin ei 
sisällytetä tietoja operatiivisesta
toiminnasta.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että suunnitelmien on sisällettävä fyysisiä tarkastuksia koskeva 
vähimmäismäärä, koska tällaiset tarkastukset ovat tärkein keino havaita laittomat siirrot. 
Koska suunnitelmat julkistetaan niiden asianmukaisen laatimisen varmistamiseksi, on 
selvennettävä, että niihin ei sisällytetä arkaluonteisia tietoja, kuten tarkastusten operatiivista 
toimintaa koskevia tietoja.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 a kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suunnitelmien on oltava yleisön 
saatavilla ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY15

mukaisesti.”

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
suunnitelmat ovat pysyvästi yleisön 
saatavilla, myös sähköisesti. 

______________
15 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en
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Perustelu

Laittomien siirtojen torjumiseksi toteutettavien jätteiden siirtoja koskevien tarkastusten 
onnistuminen edellyttää asianmukaista suunnittelua kaikilta jäsenvaltioilta. Erot 
lähestymistavoissa vain auttavat laittomia toimijoita valitsemaan reitin, jolla tarkastuksia on 
vähiten, eli mahdollistavat ”satamahyppelyn”. Tarkastussuunnitelmien julkistamisen tärkein 
syy on varmistaa suunnitelmien laadukkuus ja helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. 
Ne eivät itsessään sisällä arkaluonteisia tietoja. Niiden olisi siten oltava yleisön saatavilla 
pysyvästi eikä ainoastaan pyydettäessä. Tämä myös vähentää jäsenvaltioiden työmäärää. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 2 a kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä artiklassa tarkoitettujen 
suunnitelmien mukaisesti toteutettujen 
tarkastusten tulokset, toimivaltaisten 
viranomaisten kyseisten tarkastusten 
seurauksena toteuttamat mahdolliset 
korjaavat toimet, laittomiin siirtoihin 
osallistuneiden toiminnanharjoittajien 
nimet ja määrätyt seuraamukset ovat 
pysyvästi yleisön saatavilla, myös 
sähköisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada tietää tarkastussuunnitelmien onnistumisesta tai epäonnistumisesta, joten 
toteutettujen tarkastusten tulokset on julkistettava. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
toteutetuista korjaavista toimista, laittomista siirroista kiinni jääneiden nimistä sekä 
määrätyistä seuraamuksista. Tällaisella julkisella raportoinnilla on todennäköisesti 
merkittävä varoittava vaikutus.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 3 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

b a) Korvataan 3 kohta seuraavasti: 
3. Jätteiden siirtoja voidaan tarkastaa 
erityisesti:

”3. Jätteiden siirtoja voidaan tarkastaa 
erityisesti: 

a) paikassa, josta jäte on peräisin, yhdessä 
tuottajan, haltijan tai ilmoituksen tekijän 
kanssa;

a) paikassa, josta jäte on peräisin, yhdessä 
tuottajan, haltijan tai ilmoituksen tekijän 
kanssa; 

b) vastaanottopaikassa vastaanottajan tai 
laitoksen kanssa;

b) keräys-, varastointi- ja 
lajittelulaitoksissa;

c) yhteisön rajoilla; ja/tai c) vastaanottopaikassa vastaanottajan tai 
laitoksen kanssa; 

d) jätteen siirron aikana yhteisössä. d) unionin rajoilla; ja/tai 
e) jätteen siirron aikana unionissa.”

Or. en

(alkuperäinen b alakohta muutetaan c alakohdaksi, alkuperäinen c alakohta muutetaan 
d alakohdaksi ja alkuperäinen d alakohta muutetaan e alakohdaksi)

Perustelu

Kohtaa yhdenmukaistetaan uuteen 50 artiklan 2 kohtaan ja johdanto-osan 4 kappaleeseen 
komission ehdotuksen mukaisesti. Jätteiden siirtoja koskevien tarkastusten 
toteuttamispaikkojen luetteloon olisi lisättävä nimenomaisesti mahdollisuus toteuttaa 
tarkastuksia keräys-, varastointi- ja lajittelulaitoksissa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

4. Siirtojen tarkastuksiin kuuluvat 
asiakirjojen tarkistaminen, tunnistustietojen 
varmistaminen ja tarvittaessa jätteen 
fyysinen tarkastaminen.
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 4 a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

'4 a. Sen varmistamiseksi, että siirto ei 
sisällä jätettä 2 artiklan 1 kohdan 
merkityksessä, toimivaltainen 
viranomainen voi:

”4 a. Sen varmistamiseksi, onko maantie-, 
rautatie-, lento-, meri- tai 
sisävesikuljetuksena siirrettävä aine tai 
esine jätettä, asianomaiset viranomaiset 
voivat edellyttää, sanotun rajoittamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/19/EU* soveltamista, 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jonka hallussa aine tai esine on tai joka 
järjestää aineen tai esineen siirron, 
toimittamaan

i) tarkistaa, että on varauduttu 
suojaamaan siirto asianmukaisesti 
vahingoittumiselta kuljetuksen, 
lastauksen ja purkamisen aikana; sekä 

i) jäljennöksen laskusta ja sopimuksesta, 
joka liittyy aineen tai esineen myyntiin tai 
omistusoikeuden siirtoon ja jossa todetaan, 
että aine tai esine on tarkoitettu 
käytettäväksi uudelleen; tai 

ii) epäillyn laittoman siirron tapauksessa 
vaatia, että siirrosta vastaava henkilö 
toimittaa jäljennöksen laskusta ja 
sopimuksesta, joka liittyy aineen tai 
esineen myyntiin tai omistusoikeuden 
siirtoon ja jossa todetaan, että aine tai esine 
on tarkoitettu käytettäväksi uudelleen 2 
artiklan 36 mukaisesti, sekä todistaa, että 
aine tai esine on täysin käyttökelpoinen.

ii) asiakirjaselvityksen siitä, että se ei ole 
jätettä tai että se on lakannut olemasta 
jätettä direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Tarvittaessa asianomaiset viranomaiset 
voivat vaatia kyseisiä henkilöitä 
toimittamaan riittävät todisteet siitä, että 
aine tai esine on täysin käyttökelpoinen.
Asianomaiset viranomaiset voivat myös 
tarkistaa, että ainetta tai esinettä 
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suojataan asianmukaisesti 
vahingoittumiselta kuljetuksen, 
lastauksen ja purkamisen aikana 
erityisesti riittävän pakkausmateriaalin ja 
kuorman asianmukaisen lastaamisen 
avulla.
_____________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä 
heinäkuuta 2012, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromuista (EUVL L 197, 
24.7.2012, s. 38).”

Or. en

Perustelu

Täsmennetään, että asianomaisten viranomaisten olisi voitava tarkastaa mikä tahansa siirto 
sen osalta, onko se jätettä vai ei, eikä ainoastaan epäillyt laittomat siirrot, sillä tämä voisi 
heikentää tarkastusten tarkoitusta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 4 a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a a. Jotta voidaan varmistaa, että siirto 
ei sisällä 36 artiklassa tarkoitettua jätettä, 
asianomainen viranomainen voi vaatia, 
että luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jonka hallussa jäte on tai 
joka järjestää jätteen siirron, toimittaa 
asiakirjaselvityksen jätteen luonteesta 
sekä hyödyntämislaitoksen 
allekirjoittaman sopimuksen, kirjeen tai 
muun asiakirjan, jossa esitetään 
hyödyntämislaitoksen vastaanottomaassa 
soveltamat jätteenkäsittelymenetelmät, -
tekniikat ja -standardit.”

(Or. en
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(Tarkistuksella lisätään uusi 4 a a kohta (josta tulee uusi 4 b kohta). Komission ehdotuksen 
4 b kohdasta tulee uusi 4 c kohta, mutta se säilyy muuten muuttumattomana.)

Perustelu

Asianomaisten viranomaisten olisi voitava tarkastaa myös jätteen luonne, jotta voidaan 
varmistaa, että 36 artiklassa tarkoitettua vaarallisen jätteen ja muun jätteen vientikieltoa 
noudatetaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 4 b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”4 b a. Jos 4 a, 4 a a ja 4 b kohdassa 
edellytettäviä todisteita ei esitetä tai jos 
ainetta tai esinettä ei ole suojattu 
asianmukaisesti vahingoittumiselta 
kuljetuksen, lastaamisen ja purkamisen 
aikana 4 a kohdan mukaisesti, 
asianomaisten viranomaisten on 
oletettava, että kyseessä on laiton siirto. 
Tällaisessa tapauksessa lähetystä 
käsitellään 24 ja 25 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuista annetun direktiivin säännösten mukaisesti olisi 
täsmennettävä, että jos edellytettyjä todisteita ei esitetä tai jos lähetystä ei ole pakattu 
asianmukaisesti, siirtoa olisi pidettävä laittomana siirtona ja käsiteltävä sen mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 4 b b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”4 b b. Komissio vahvistaa viimeistään 
[Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] 
täytäntöönpanosäädöksillä 
a) tämän asetuksen liitteissä III–V 
käytettyjen tullinimikkeiden ja 
jätenimikkeiden välisen muuntotaulukon;
b) yhdenmukaisen protokollan tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevien 
tietojen keräämistä, rekisteröintiä ja 
raportointia sekä sen rikkomisesta 
määrättäviä seuraamuksia varten.
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 59 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Hiljattain toteutetussa jätteiden siirrosta annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevassa 
koordinoidussa tarkastuksessa todettiin, että jätteiden siirrosta annetun asetuksen 
täytäntöönpanon tekee monimutkaisemmaksi se, että käytössä on kaksi eri 
nimikejärjestelmää: tämän asetuksen jätenimikkeet sekä tulliviranomaisten käyttämät 
kansainväliset tariffikoodit. Tarkastuksessa vaadittiin käytännön ratkaisuja, kuten 
muuntotaulukkoa, jotta tariffikoodeja voidaan hyödyntää, kun tulli valitsee suuririskisiä 
siirtoja tarkastukseen. Lisäksi siinä vaadittiin EU:n protokollaa täytäntöönpanoa koskevan 
tiedon keräämiseen, koska kyseiset tiedot ovat tarkastusten suunnittelun perusta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
50 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

c a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
5. Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään 
kahden- tai monenvälistä yhteistyötä 

”5. Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään 
kahden- ja monenvälistä yhteistyötä 
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helpottaakseen laittomien siirtojen 
estämistä ja selville saamista.

helpottaakseen laittomien siirtojen 
estämistä ja selville saamista. Niiden on 
vaihdettava tietoa jätteiden siirroista, 
jätevirroista, toiminnanharjoittajista ja 
laitoksista sekä vaihdettava kokemuksia ja 
tietoa täytäntöönpanotoimenpiteistä. 
Komissio kehittää tätä varten yhteisen 
foorumin, joka kattaa kaikki 
jäsenvaltiot.”

Or. en

Perustelu

Hiljattain toteutetussa jätteiden siirrosta annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevassa 
koordinoidussa tarkastuksessa, joka perustui kahdeksaan kansalliseen tarkastukseen, 
suositeltiin kansainvälisen yhteistyön ja kyseisten tietojen vaihtamisen vakiinnuttamista ja 
tehostamista. Euroopan unionin ympäristölainsäädännön voimaansaattamista ja 
täytäntöönpanoa edistävän verkon (IMPEL) toiminta on ansiokasta, mutta se perustuu 
vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja tärkeät jäsenvaltiot (kuten Italia, Ranska ja Kreikka) eivät 
osallistu siihen. Laittomiin rajat ylittäviin siirtoihin voidaan puuttua tehokkaasti vain, jos 
kaikki jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä. Siksi olisi luotava yhteinen foorumi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
51 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 51 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Komissio laatii joka kolmas vuosi 
näiden kertomusten perusteella 
kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta yhteisössä ja sen 
jäsenvaltioissa.

”4. Komissio laatii joka kolmas vuosi 
näiden kertomusten perusteella 
kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta yhteisössä ja sen 
jäsenvaltioissa, määrätyt seuraamukset 
mukaan luettuina.”

Or. en

Perustelu

Hiljattain toteutetussa jätteiden siirrosta annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevassa 
koordinoidussa tarkastuksessa kävi ilmi, että rikkomuksista määrätyissä seuraamuksissa oli 
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suuria eroja kahdeksassa jäsenvaltiossa ja että useissa valtioissa käytettiin vain vähän 
seuraamusvälineitä. Tarkastuksessa kehotettiin arvioimaan, onko seuraamuspolitiikka 
oikeasuhteista ja varoittavaa, sekä antamaan enemmän tietoa seuraamuksista. Siksi on 
tärkeää, että komissio sisällyttää kertomukseensa nimenomaisesti jäsenvaltioiden tosiasiassa 
määräämät seuraamukset. Näin ei kuitenkaan vielä ole.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
58 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

3 b) Korvataan 58 artikla seuraavasti:
1. Komissio voi muuttaa liitteitä 
tieteellisen ja teknisen kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Nämä 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 59 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Lisäksi

”Siirretään komissiolle valta antaa 
59 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla

a) muutetaan liitteitä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi; 

a) liitteitä I, II, III, IIIA, IV ja V 
muutetaan Baselin yleissopimuksen ja 
OECD:n päätöksen mukaisesti sovittujen 
muutosten huomioon ottamiseksi;

b) muutetaan liitteitä I, II, III, IIIA, IV ja 
V Baselin yleissopimuksen ja OECD:n 
päätöksen mukaisesti sovittujen muutosten 
huomioon ottamiseksi; 

b) jätteitä, joita ei ole luokiteltu, voidaan 
lisätä liitteeseen IIIB, IV tai V 
väliaikaisesti, kunnes on tehty päätös 
niiden sisällyttämisestä Baselin 
yleissopimuksen tai OECD:n päätöksen 
asiaankuuluviin liitteisiin;

c) lisätään jätteitä, joita ei ole luokiteltu, 
liitteeseen IIIB, IV tai V väliaikaisesti, 
kunnes on tehty päätös niiden 
sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen 
tai OECD:n päätöksen asiaankuuluviin
liitteisiin; 

c) jäsenvaltion pyynnöstä kahden tai 
useamman jätetyypin seoksia, jotka on 
lueteltu liitteessä III, voidaan 3 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa harkita 
lisättäväksi väliaikaisesti liitteeseen IIIA, 
kunnes on tehty päätös niiden
sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen 
tai OECD:n päätöksen asiaankuuluviin 

d) lisätään jäsenvaltion pyynnöstä 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa väliaikaisesti tämän asetuksen 
liitteeseen IIIA kahden tai useamman 
jätetyypin seoksia, jotka on lueteltu 
liitteessä III, kunnes on tehty päätös niiden 
sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen 
tai OECD:n päätöksen asiaankuuluviin 
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liitteisiin. Liitteeseen IIIA voi sisältyä
ehto, jonka mukaan yhtä tai useampaa sen 
nimikettä ei sovelleta sellaisiin maihin 
tapahtuvassa viennissä, joihin ei sovelleta 
OECD:n päätöstä;

liitteisiin, ja tarvittaessa vahvistetaan ehto, 
jonka mukaan yhtä tai useampaa sen 
nimikettä ei sovelleta sellaisiin maihin 
tapahtuvassa viennissä, joihin ei sovelleta 
OECD:n päätöstä;

d) määritetään 3 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut poikkeustapaukset, ja 
tarvittaessa tällaiset jätteet lisätään
liitteeseen IVA ja V ja poistetaan liitteestä 
III;

e) määritetään 3 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut poikkeustapaukset, ja 
tarvittaessa siirretään tällaiset jätteet 
liitteestä III liitteeseen IVA ja V; 

e) muutetaan liitettä V direktiivin 
91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan
mukaisesti vahvistetun vaarallisten 
jätteiden luettelon muutoksia vastaavasti;

f) muutetaan liitettä V direktiivin 
2008/98/EY 7 artiklan mukaisesti 
vahvistetun vaarallisten jätteiden luettelon 
muutoksia vastaavasti; 

f) muutetaan liitettä VIII asiaa koskevia 
kansainvälisiä yleissopimuksia ja 
sopimuksia vastaavasti.

g) muutetaan liitettä VIII asiaa koskevia 
kansainvälisiä yleissopimuksia ja 
sopimuksia vastaavasti. 

2. Liitettä IX muutettaessa otetaan 
eräiden ympäristöä koskevien direktiivien 
täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten 
standardoinnista ja järkeistämisestä 23 
päivänä joulukuuta 1991 annetulla 
neuvoston direktiivillä 91/692/ETY 
perustettu komitea täysin mukaan asian 
käsittelyyn.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdotti ainoastaan osittaista nykyisten komitologiasäännösten mukauttamista 
SEUT-sopimuksen 290 artiklaan, koska muut osat on tarkoitus mukauttaa nk. 
Omnibus-ehdotuksessa. Tämä kuitenkin aiheuttaa tilanteen, jossa toteutetaan kaksi osittaista 
ja koordinoimatonta mukauttamista. Olisi toivottavampaa mukauttaa koko asetus tällä 
muutossäädöksellä sen sijaan, että osa muutoksista tehdään tässä ja osa 
Omnibus-ehdotuksessa. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
59 artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Siirretään 26 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 14 artiklan 6 kohdassa, 
26 artiklan 5 kohdassa ja 58 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 26 artiklan 5 
kohdassa, tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 14 artiklan 
6 kohdassa, 26 artiklan 5 kohdassa ja 
58 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen. 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. 

5. Edellä olevan 26 artiklan 5 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 14 artiklan 6 kohdan,
26 artiklan 5 kohdan ja 58 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaistaminen johtuu 14 artiklan 6 kohtaan ja 58 artiklaan esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1013/2006
Liite IX – taulukko 5

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a) Korvataan liitteen IX taulukon 5 
viimeisen sarakkeen otsikko seuraavasti: 

Toteutetut toimenpiteet, myös mahdolliset
seuraamukset

”Toteutetut toimenpiteet, myös määrätyt 
seuraamukset”

Or. en

Perustelu

Hiljattain toteutetussa jätteiden siirrosta annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevassa 
koordinoidussa tarkastuksessa kävi ilmi, että rikkomuksista määrätyissä seuraamuksissa oli 
suuria eroja kahdeksassa jäsenvaltiossa ja että useissa valtioissa käytettiin vain vähän 
seuraamusvälineitä. Tosiasiassa määrättyjä seuraamuksia koskevien tietojen on oltava 
avoimempia, jotta voidaan helpottaa niiden käytön ja sovellettujen tasojen lähentämistä. 
Tämä edistäisi tämän asetuksen parempaa täytäntöönpanoa koko EU:ssa.
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PERUSTELUT

1. Tausta

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) mukaan EU:n jäsenvaltioissa tuotettiin 74 miljoonaa 
tonnia vaarallista jätettä vuonna 2009 (28 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000)1. Eurostatin 
mukaan vuonna 2010 EU:n jäsenvaltioissa tuotettiin 101 miljoonaa tonnia vaarallista jätettä ja 
yhteensä 927 miljoonaa tonnia jätettä merkittäviä mineraalijätteitä lukuun ottamatta2.

Jätteiden siirrosta annetussa asetuksessa kielletään vaarallisten jätteiden vienti OECD:n 
ulkopuolisiin maihin. Hyödynnettäväksi tarkoitetun muun kuin vaarallisen jätteen vienti 
OECD:n ulkopuolisiin maihin on sallittua sillä edellytyksellä, että maa ei ole ilmoittanut 
vastustavansa kyseistä tuontia ja että jätteen vastaanottava laitos toimii pääpiirteittäin yhteisön 
lainsäädäntöä vastaavien ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten 
mukaisesti.

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan jäsenvaltiot raportoivat vuonna 2009 noin 400:sta 
jätteen laitonta siirtoa koskevasta tapauksesta (joista puolet oli jäsenvaltioiden välillä ja puolet 
EU:hun tai EU:n ulkopuolelle). Laittomuuden yleisin syy oli, että jätteen siirto toteutettiin 
ilmoittamatta toimivaltaiselle viranomaiselle tai vastoin jätteiden siirrosta annetussa 
asetuksessa tarkoitettua siirtokieltoa. Kuitenkin vuoden 2009 EYK:n raportin mukaan 
ilmoitetut tapaukset ovat vain murto-osa todellisesta määrästä, ja laittomien siirtojen määrän 
katsottiin olevan merkittävä3.

Itse asiassa Euroopan unionin ympäristölainsäädännön voimaansaattamista ja 
täytäntöönpanoa edistävän verkon (IMPEL) vuosina 2003–2010 toteuttamissa kolmessa 
yhteisessä seurantahankkeessa, joissa tarkastettiin tietty määrä siirtoja useissa jäsenvaltioissa, 
todettiin, että 20–51 prosenttia jätteiden siirroista oli laittomia.

Komission vuonna 2011 tekemässä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että mikäli 
ainoastaan yksi prosentti kaikista jätesiirroista olisi laittomia, laittomien jätteiden siirtojen 
määrä olisi 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa4. IMPEL-verkoston edellisessä tutkimuksessa 
todettu 25 prosentin noudattamatta jättäminen tarkoittaisi, että laittomien jätteiden siirtojen 
määrä olisi jopa 70 miljoonaa tonnia vuosittain.

2. Laittomien siirtojen aiheuttamat ongelmat

Komissio tiivistää laittomista siirroista aiheutuvat ongelmat seuraavasti:

                                               
1 Movements of waste across the EU's internal and external borders, EYK:n raportti nro 
7/2012.
2 Environmental statistics and accounts in Europe, Eurostat 2010 painos
3 Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste, EYK:n raportti nro 
1/2009
4 Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States, 
BiPRO, 16. marraskuuta 2011.
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– laittomasta siirrosta johtuvalla jätteiden hylkäämisellä tai asiattomalla käsittelyllä on 
yleensä vakavia ympäristö- ja terveysvaikutuksia 

– korkeat puhdistus- tai palautuskustannukset
– merkittävä resurssien menetys
– sisämarkkinoiden vääristyminen (alaa koskevien tasapuolisten toimintaedellytysten 

puute).

Komission mukaan jätteitä, myös vaarallista jätettä, syntyy yhä enemmän. Ilmoitetun jätteen 
siirrot jäsenvaltioiden ulkopuolelle ovat lisääntyneet tasaisesti, ja Europol on myös todennut, 
että laittomien siirtojen määrä on kasvanut. Laittomien jätteiden siirtojen jo suurta määrää 
koskeva merkittävä ongelma kasvaa todennäköisesti entisestään, jos ei ryhdytä toimiin.

Lisäksi komission tutkimuksessa havaittiin, että jos EU:n jätelainsäädännön kahdeksaa 
säädöstä, jätteiden siirrosta annettu asetus mukaan luettuna, noudatettaisiin täysimääräisesti, 
jätehuolto- ja kierrätysalojen liikevaihto kasvaisi 42 miljardilla eurolla vuodessa ja luotaisiin 
yli 400 000 uutta työpaikkaa1.

Päättäväinen toiminta laittomien siirtojen torjumiseksi on siten ratkaisu, jossa voittajia ovat 
sekä ympäristö ja terveys että teollisuus ja talous. 

3. Laittomien siirtojen syyt

Komission mukaan laittomiin siirtoihin kannustavat

– kehitysmaiden huomattavasti alhaisemmat kustannukset jätteiden käsittelyssä ja niistä 
huolehtimisessa

– järjestäytyneen ympäristörikollisuuden laaja-alaisuus jäteasioissa
– puutteellinen täytäntöönpano joissakin jäsenvaltioissa (jätteiden siirrosta annetun 

asetuksen täytäntöönpano on monissa jäsenvaltioissa kovin alhaisella sijalla).

Vaikutustenarvioinnin mukaan yhteensä 26 251:stä kuljetuksia koskevasta tarkastuksesta, 
jotka toteutettiin muun muassa 22 jäsenvaltiossa lokakuun 2008 ja marraskuun 2010 välillä, 
3 334 kuljetusta sisälsi jätteitä, eivätkä ne siten olleet vaatimustenmukaisia. Kuljetuksia 
koskevien tarkastusten määrissä ja havaittujen rikkomusten määrissä on suuria eroja 
jäsenvaltioiden välillä. Joissakin valtioissa ei tehdä juuri lainkaan tarkastuksia (esimerkiksi 
Ranskassa tehtiin yhteensä 26 tarkastusta, joista 24 oli fyysisiä tarkastuksia, kun taas Puolassa 
tehtiin 4 264 tarkastusta ja 3 391 fyysistä tarkastusta). Noudattamatta jättämisen osuus vaihteli 
14,8:sta prosentista 100 prosenttiin, ja sen keskiarvo oli 23 prosenttia. 

Näiden merkittävien eroavaisuuksien havaittiin johtavan ”satamahyppelyyn” eli siihen, että 
laittomat jätteiden viejät toimittavat jätteensä niiden jäsenvaltioiden kautta, joissa tarkastuksia 
on vähiten. 

Lisäksi kun tarkastettiin yrityksiä eikä kuljetuksia, havaittiin, että 79 prosenttia yrityksistä ei 
                                               
1 Tutkimus ”Implementation of EU waste legislation for green growth”, BioIntelligence 
Service, 2011. 
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noudattanut vaatimuksia (95 yritystä 120 yrityksestä). Tämä viittaa siihen, että tarvitaan lisää 
alkupään tarkastuksia jätteiden tuotanto- ja keräyspaikoilla, jotta ongelmaan voitaisiin puuttua 
sen alkulähteellä eikä ainoastaan siirtojen rajatarkastuksilla.

4. Komission ehdotus

Komissio ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla puututaan merkittäviin täytäntöönpanoa 
koskeviin puutteisiin jäsenvaltioissa. Tiivistetysti komissio ehdottaa seuraavaa:

– kaikkien jäsenvaltioiden on tehtävä riskeihin perustuva tarkastussuunnitelma, 
jossa vahvistetaan jätteiden siirtoja koskevien tarkastusten strategia ja 
tavoitteet sekä siihen tarvittavat resurssit

– tarkastussuunnitelmien on oltava julkisesti saatavilla ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin 2003/4/EY mukaisesti

– tapauksissa, joissa epäillään laittomia siirtoja, toimivaltaisten viranomaisten on 
saatava pyytää todisteita siirron luonteesta (jäte vai muu kuin jäte) tai 
hyödyntämistoimien luonteesta (ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto).

5. Esittelijän ehdotukset

Esittelijä kannattaa komission ehdotuksen tavoitteita. Kuten edellä todettiin, päättäväinen 
toiminta laittomien siirtojen torjumiseksi on ratkaisu, jossa voittajia ovat sekä ympäristö ja 
terveys että teollisuus ja talous. 

Esittelijä ehdottaa siksi komission ehdotuksen vahvistamista edelleen seuraavilla tavoilla:
a) parannetaan tietoa laittomista siirroista
b) sisällytetään tarkastussuunnitelmiin fyysisten tarkastusten vähimmäismäärä
c) saatetaan tarkastussuunnitelmat ja tarkastusten tulokset pysyvästi yleisön saataville
d) lisätään asiaankuuluvien viranomaisten toimivaltaa
e) parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Lisäys a) Jätteiden siirrosta annetun asetuksen nykyistä täytäntöönpanoa vaikeuttaa se, että 
asianomaiset viranomaiset eivät hallinnoi tietoa asianmukaisesti1.Tarvitaan yhdenmukainen 
protokolla jätteiden siirrosta annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevien tietojen 
keräämistä, rekisteröintiä ja raportointia varten sekä tullinimikkeiden ja jätenimikkeiden 
välinen muuntotaulukko, jotta tullit voidaan yhdistää paremmin jätteiden siirtojen 
tarkastuksiin. Lisäksi tarvitaan tietoa rikkomuksista määrättävistä rangaistuksista, jotta alalla 
voidaan saavuttaa lähentymistä.

Lisäys b) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön laitosten ja/tai jätteiden siirtojen fyysisiä 
tarkastuksia koskeva vähimmäismäärä strategian ja tavoitteiden sekä toteutetun riskien 
arvioinnin mukaisesti, jotta varmistetaan tarkastusten vähimmäistaso.

Lisäys c) On erittäin tärkeää, että tarkastussuunnitelmat ovat yleisön saatavilla pysyvästi 
eivätkä ainoastaan pyydettäessä. Tämä toimii kyseisten suunnitelmien ulkopuolisena 
                                               
1 Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation, Joint 
report based on eight national audits, lokakuu 2013
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laadunvalvontana ja helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Suunnitelmat eivät sisällä 
arkaluonteisia tietoja, koska ne eivät kata operatiivista toimintaa, joten suunnitelmien 
julkistaminen ei vahingoita tarkastusten tarkoitusta. Suunnitelmien asettaminen saatavilla 
pysyvästi myös vähentää jäsenvaltioiden työmäärää. Suunnitelmien toteuttamisen tulokset 
olisi myös julkistettava.

Lisäys d) Toimivaltaisten viranomaisten ei pitäisi tarvita epäilyksiä voidakseen pyytää 
lisätietoja siirtojen luonteen (jäte vai muu kuin jäte) tai määränpään (ympäristön kannalta 
hyväksyttävä jätteen hyödyntäminen) tarkastamiseksi. Saman pitäisi koskea myös jätteen 
luonnetta (esimerkiksi vaarallinen tai ei) koskevia ylimääräisiä tarkastuksia, jotta 
asiaankuuluvia vientikieltoja voidaan valvoa asianmukaisesti.

Lisäys e) Laittomiin siirtoihin voidaan puuttua tehokkaasti vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
työskentelevät yhdessä. Jäsenvaltiot olisi siksi velvoitettava vaihtamaan tietoa jätteiden 
siirroista, jätevirroista, toiminnanharjoittajista ja laitoksista sekä jakamaan kokemuksia ja 
tietoa täytäntöönpanotoimenpiteistä. Lisäksi komission olisi kehitettävä tätä varten yhteinen 
foorumi, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot. 
Lopuksi esittelijä ehdottaa, että yhtenäisyyden vuoksi kaikki nykyiset komitologiasäännökset 
mukautetaan tässä muutossäädöksessä SEUT-sopimuksen 290 artiklaan, sen sijaan, että osa 
muutoksista tehdään tässä asetuksessa ja osa niin kutsutussa Omnibus-ehdotuksessa. 


