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PR_COD_1am

Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

*** Hyväksyntämenettely
***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen 

käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy komission esittämän oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja 
parlamentin tarkistukseen sisältyy sellaisenaan olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...]
tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden 
huomio sellaisiin lainsäädäntötekstin osiin, jotka ehdotetaan 
korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset 
tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten 
hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0810),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0472/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä 
kaikki kuluttajien käyttämät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä ammattikäyttöön 
tarkoitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, 
ettei rajoiteta turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia koskevan yhteisön 
lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan 
yhteisön erityislainsäädännön, varsinkaan 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista 6 päivänä syyskuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/66/EY
soveltamista, eikä yhteisön 
tuotelainsäädännön, erityisesti energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteista sekä neuvoston direktiivin 
92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/57/EY ja 
2000/55/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/32/EY soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tuottajan vastuun 
periaate, mikä osaltaan rohkaisee 
suunnittelemaan ja tuottamaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita siten, että otetaan 
täysimääräisesti huomioon niiden korjaus, 
mahdollinen ajantasaistaminen, 
uudelleenkäyttö, purkaminen ja kierrätys, 
sekä helpotetaan näitä toimintoja.
Soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
suljettava muun muassa kiinteät suuret 
teollisuusasennukset, koska ne on 
asennettu kiinteästi ja niitä käytetään 
pysyvästi tietyssä paikassa ja niiden 
rakentamisesta ja purkamisesta vastaavat 
ammattilaiset, joten niiden jätevirta on 
säännelty. Soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi jätettävä myös 
aurinkosähkömoduulit, sillä myös niiden 
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asennuksesta ja poistamisesta vastaavat 
ammattilaiset ja ne edistävät omalta 
osaltaan merkittävästi uusiutuvia 
energianlähteitä koskevan tavoitteen 
saavuttamista ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä. Lisäksi aurinkoenergia-ala 
on tehnyt vapaaehtoisen 
ympäristösopimuksen, johon kuuluu 
tavoite, että 85 prosenttia 
aurinkosähkömoduuleista kierrätetään. 
Komission olisi selvitettävä, päästäänkö 
kyseisellä sopimuksella riittäviin 
tuloksiin, ja tarvittaessa, selonteon 
tulosten perusteella, sisällytettävä 
aurinkosähkömoduulit direktiivin 
soveltamisalaan. 

Or. de

Perustelu

Sekä kiinteät asennukset että aurinkosähkömoduulit muodostavat säännellyn jätevirran, 
jolloin ei ole vaaraa, että jätteestä huolehdittaisiin lajittelematta tai käsittelemättä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot 
pyrkivät luomaan tehokkaita 
keräysjärjestelmiä, olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot saavuttavat sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämisessä 
korkean keräysasteen; erityisesti tämä 
koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita ja 
fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä 
jäähdytys- ja pakastuslaitteita, kun otetaan 
huomioon niiden suuret 
ympäristövaikutukset ja asetuksen (EY) 
N:o 2037/2000 sekä asetuksen (EY) N:o 
842/2006 vaatimukset. Vaikutusten 
arviointiin sisältyvien tietojen mukaan 65 
prosenttia markkinoille saatetuista sähkö-
ja elektroniikkalaitteista kerätään jo 
erikseen, mutta tästä määrästä yli puolet 

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

käsitellään sääntöjen vastaisesti tai viedään 
laittomasti maasta. Tästä syystä aiheutuu 
arvokkaan uusioraaka-aineen menetyksiä ja 
ympäristövahinkoja. Näiden vaikutusten 
välttämiseksi on asetettava 
kunnianhimoinen keräystavoite. Lisäksi on 
olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot 
huolehtivat direktiivin valvonnasta ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta, mikä 
koskee eritoten myös EU:n ulkopuolelle 
vietävien käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valvontaa.

Or. de

Perustelu

Laitteiden laitonta vientiä voidaan torjua ainoastaan tehokkaalla valvonnalla jäsenvaltioissa; 
asia kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta.
Tuottajien olisi rahoitettava vähintään
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys 
keräyspisteistä, sen käsittely, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely.
Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia 
ottamaan kokonaisvastuu sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksestä,
erityisesti rahoittamalla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, mukaan 
luettuna kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, keräys koko 
jäteketjun ajan, jotta voidaan välttää 
erilliskerätyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen 
tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdenmukaistamalla tuottajien 

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

elektroniikkalaitteiden käyttäjille 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Kuluttajien velvollisuutena on viedä 
käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet keräyspisteisiin, jotta 
ne voidaan käsitellä asianmukaisesti. Jotta 
tuottajan vastuun periaate saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, 
kunkin tuottajan olisi vastattava omista 
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden 
jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi 
voitava valita, täyttääkö se tämän 
velvollisuuden muista erillään vai 
liittymällä yhteiseen järjestelmään.
Jokaisen tuottajan olisi tuotetta 
markkinoille saattaessaan annettava 
rahallinen vakuus, jotta estetään 
isännättömistä tuotteista peräisin olevan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten 
kasautuminen yhteiskunnan tai muiden 
tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus 
rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi 
jaettava kaikkien olemassa olevien 
tuottajien kesken yhteisissä 
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki 
kustannusten syntyhetkellä markkinoilla 
toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella 
osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi 
toteutettava niin, että kapealla alalla 
toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja 
uudet tuottajat eivät jää niiden 
ulkopuolelle.

Or. de

Perustelu

Olemassa olevien ja toimivien infrastruktuurien olisi edelleen vastattava sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyksestä. Sillä, kuka rahoituksesta vastaa kotioven ulkopuolella, 
ei ole vaikutusta laitteiden valmistukseen eikä muitakaan ympäristöetuja, eikä kustannusten 
siirtäminen takaa korkeampaa keräysastetta. Ei pidä jättää huomiotta myöskään kuluttajan
vastuuta osallistua käytöstä poistettujen laitteiden asianmukaiseen jätehuoltoon.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tuottajien olisi voitava esittää 
vapaaehtoisesti ostajille kustannukset, 
jotka aiheutuvat uusia laitteita myytäessä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavasta 
loppukäsittelystä. Tämä on kestävää 
kulutusta ja tuotantoa ja kestävän 
teollisuuspolitiikan toimintaohjelmaa 
koskevan komission tiedonannon 
mukaista erityisesti valistuneen 
kuluttamisen ja ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen osalta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Keräyksestä ja käsittelystä johtuvat kustannukset on sisällytettävä tuotteiden hintoihin, jotta 
kyseisten kustannusten laskemiselle olisi kannuste. Kiinteämääräiset kustannukset eivät 
vastaa sen enempää todellisia kustannuksia kuin tuotteen haitallisia 
ympäristövaikutuksiakaan. Kuluttaja ei saa loppujen lopuksi mitään tietoja 
kierrätettävyydestä eikä käsittelyn todellisista kustannuksista.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta sisämarkkinoiden toimintaa 
tällä hetkellä haittaavat esteet saataisiin 
purettua, byrokratiaa olisi vähennettävä 
siten, että yhdenmukaistetaan 
rekisteröinti- ja raportointimenettelyt ja 
estetään moninkertaisten kustannusten 
syntyminen siksi, että rekisteröinti on 
tehtävä moneen kertaan eri 
jäsenvaltioissa. Erityisesti vaatimusta, että 
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valmistajalla on oltava sääntömääräinen 
toimipaikka kaikissa jäsenvaltioissa, ei 
enää saisi asettaa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden markkinoille 
saattamisen ehdoksi, vaan paikallisen 
laillisen edustajan nimeämisen olisi 
riitettävä. 

Or. de

Perustelu
Voimassa olevista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevista direktiiveistä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että 27 jäsenvaltion erilaiset rekisteröinti- ja 
raportointivaatimukset ovat aiheuttaneet runsaasti byrokratiaa ja odottamattomia 
kustannuksia. Vaikutustenarvioinnissa puhutaan vuositasolla 66 miljoonan euron 
byrokratiakustannuksista, jotka olisivat vältettävissä. Tästä syystä on edistettävä 
rekisteröinnin ja raportoinnin yhdenmukaistamista sekä kansallisten rekisterien 
yhteentoimivuutta sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin
sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

Or. de

Perustelu

Tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevalla 
direktiivillä ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevalla direktiivillä säädellään eri 
asioita, minkä vuoksi soveltamisalat olisi erotettava toisistaan. Ns. avoin soveltamisala lisää 
oikeusvarmuutta, mikä on direktiivin tarkistamisen tärkeä tavoite, sillä yleisesti ottaen sen 
piiriin kuuluvat kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Luokkiin perustuvaa sitovaa 
tuoteluetteloa olisi tarkistettava jatkuvasti sähkö- ja elektroniikkalaitemarkkinoiden teknisen 
kehityksen mukaan.
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Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) Kiinteät suuret teollisuusasennukset.

Or. de

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti siihen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään ja siitä 
huolehditaan asianmukaisesti. Kiinteiden suurten teollisuusasennusten rakentamisesta ja 
purkamisesta vastaavat ammattilaiset. Niiden jätevirta on säännelty.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(e b) Aurinkosähkömoduulit.

Or. de

Perustelu

Tavoitteena on käytöstä poistettujen laitteiden ympäristöystävällinen käsittely ja kierrätys. 
Tämä toteutuu aurinkosähkömoduuleiden kohdalla, sillä niiden rakentamisesta ja 
purkamisesta vastaavat alan ammattilaiset. Niiden jätevirta on säännelty. Lisäksi pääosa 
aurinkosähkömoduuleiden valmistajista on mukana vapaaehtoisessa takaisinottoa ja 
kierrätystä koskevassa ympäristösopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa vuoden 2010 
keväällä ja joka komission on tarkoitus hyväksyä tämän jälkeen (KOM(2002)0412). 
Aurinkosähkömoduulit edesauttavat omalta osaltaan merkittävästi uusiutuvia 
energianlähteitä koskevan tavoitteen saavuttamista ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen, jossa 
tarkastellaan direktiivin soveltamisalaa, 
erityisesti sitä, olisiko 
aurinkosähkömoduulit sisällytettävä 
direktiivin soveltamisalaan. Kertomuksen 
perusteella komissio laatii tarvittaessa 
ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Soveltamisalaa on tarkasteltava uudestaan sen jälkeen, kun direktiivin soveltamisala 
laajennetaan kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Lisäksi on selvitettävä, onko 
aurinkosähkömoduuleiden kierrättämistä koskeva vapaaehtoinen ympäristösopimus, jonka 
tavoitteena on aurinkosähkömoduuleiden 85 prosentin kierrätysaste, todella toimiva.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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laitteiden osuuden arviointiin.

Or. de

Perustelu

Valmistajat eivät voi tietää ennalta, päätyykö jokin laite, jolla on kaksi käyttötarkoitusta 
(yksityinen tai ammattikäyttö) kuluttajan vai yrityksen käyttöön. Kotitalouksien käytöstä 
poistettujen laitteiden kerääminen tulee usein kalliimmaksi. Tässä on se vaara, että kyseiset 
laitteet ilmoitetaan muiksi kuin kotitalouskäytössä oleviksi laitteiksi, mikä muodostaa riskin 
kotitalouksien käytöstä poistettujen laitteiden rahoitukselle. Tästä syystä säännös ja 
määritelmä olisi vahvistettava jo direktiivissä (ks. 3 artiklan l kohta).

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteella’ 
laitetta, joka toimiakseen asianmukaisesti 
tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista 
kenttää tai joka on tarkoitettu tällaisen 
virran tai kentän synnyttämiseen, 
siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on 
suunniteltu käytettäväksi enintään
1 000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 
1 500 voltin tasajännitteellä;

Or. de

Perustelu

Koska periaatteessa kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet kuuluvat direktiivin 
soveltamisalaan, ei viittausta direktiivin 20xx/xx/EY (tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva direktiivi) liitteeseen I enää tarvita.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

l) ’kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromulla’ kotitalouksista 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua sekä kaupasta, 
teollisuudesta, laitoksista tai muualta 
peräisin olevaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua, joka laatunsa ja 
määränsä vuoksi on samankaltaista kuin 
kotitalouksista peräisin oleva, sekä sähkö-
ja elektroniikkalaiteromua, jota voivat 
käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteina 
sekä yksityiset kotitaloudet että muut 
käyttäjät kuin yksityiset kotitaloudet;

Or. de

Perustelu

Valmistajat eivät voi tietää ennalta, päätyykö jokin laite, jolla on kaksi käyttötarkoitusta 
(yksityinen tai ammattikäyttö) kuluttajan vai yrityksen käyttöön. Kotitalouksien käytöstä 
poistettujen laitteiden kerääminen tulee usein kalliimmaksi. Tässä on se vaara, että kyseiset 
laitteet ilmoitetaan muiksi kuin kotitalouskäytössä oleviksi laitteiksi, mikä muodostaa riskin 
kotitalouksien käytöstä poistettujen laitteiden rahoitukselle.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Perustelu

Määritelmä on tarpeen, koska kyseiset asennukset suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle. 
Määritelmä noudattaa direktiivissä 2004/108/EY vahvistettua 'kiinteän asennuksen' 
määritelmää. Kiinteiden suurten teollisuusasennusten rakentamisesta ja purkamisesta 
vastaavat ammattilaiset. Niiden jätevirta on säännelty.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – s b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

s b) 'aurinkosähkömoduuleilla' 
moduuleita, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi järjestelmässä, joka 
suunnitellaan, kootaan ja asennetaan 
tiettyyn paikkaan julkisiin, kaupallisiin tai 
yksityisiin tarkoituksiin tapahtuvaa 
jatkuvaa sähköntuotantoa varten.

Or. de

Perustelu

Aurinkosähkömoduulit, jotka ammattilaiset asentavat kiinteästi ja pysyvästi tiettyyn paikkaan, 
muodostavat säännellyn jätevirran. Valmistajien enemmistön hyväksymän vapaaehtoisen 
ympäristösopimuksen, joka koskee takaisinottoa ja kierrätystä, pitäisi varmistaa 
ympäristöystävällinen käsittely. Aurinkosähkömoduulit edesauttavat omalta osaltaan 
merkittävästi uusiutuvia energianlähteitä koskevan tavoitteen saavuttamista ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Määritelmä on tarpeen, koska kyseiset asennukset 
suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun loppukäsittely 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä
saatetaan mahdollisimman vähiin ja 
saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja 

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

elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä
erityisesti otsonikerrosta heikentäviä 
aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja 
sisältävien jäähdytys- ja pakastuslaitteiden
sekä elohopeaa sisältävien lamppujen
osalta.

Or. de

Perustelu

Uudet energiansäästölamput tuovat markkinoille yhä enemmän elohopeaa sisältäviä 
lamppuja. Näissä piilee suuri ympäristö- ja terveysriski, joten ne olisi kerättävä tarkasti 
erikseen.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Keräystavoitteen saavuttamisen on oltava jäsenvaltion vastuulla. Valmistajat eivät voi valvoa 
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keräystä muiden toimijoiden kautta, eikä yhteistä kansallista tavoitetta voi asettaa yksittäisen 
valmistajan saavutettavaksi. Keräysaste ei parane vastuuta siirtämällä. Pidempi 
viiteajanjakso tasaa paremmin vuosittaisia vaihteluja ja tuotteiden eripituisia käyttöaikoja. 
On asetettava välitavoite, sillä neljän kilogramman tavoite ei ole enää tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähimmäiskeräystavoitteen 
asettamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tiedot sellaisesta sähkö-
ja elektroniikkaromusta, joka 
– tuodaan 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
takaisinottopaikkoihin, 
– tuodaan 5 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuille jakelijoille, 
– on kerätty erikseen valmistajan tai sen 
nimissä toimivan kolmannen osapuolen 
toimesta, tai 
– on kerätty erikseen jollakin muulla 
tavalla,

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa keräystavoitteen saavuttamisesta, ja niiden on ilmoitettava kerätyt 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrät 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että kaikki erikseen kerätyt määrät ilmoitetaan niille. Käytäntö mahdollistaa myös 
jätevirtojen paremman valvonnan.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission kertomuksen, 

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

johon sisältyy tarvittaessa myös ehdotus, 
perusteella 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettua keräysastetta ja määräaikaa 
myös jäähdytys- ja pakastuslaitteiden sekä 
elohopeaa sisältävien lamppujen
erilliskeräystä koskevan keräystavoitteen 
osalta.

Or. de

Perustelu

Elohopeaa sisältävissä lampuissa, erityisesti energiansäästölampuissa, piilee suuri 
ympäristö- ja terveysriski. Tätä nykyä lamppujen keräysaste ei ole korkea kaikissa maissa, 
erityisesti siksi, että nämä eivät paina paljoa. Tästä syystä ja ympäristösyistä kyseisille 
lampuille on asetettava oma keräystavoite.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki kerätty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu käsitellään.
Komissio edistää yhdenmukaistettujen 
vähimmäisvaatimusten kehittämistä 
sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, 
käsittelyä ja kierrätystä varten esimerkiksi 
siten, että tämä annetaan Euroopan 
standardointikomitean tehtäväksi.

Or. de

Perustelu

Kierrätystä koskevia vähimmäisvaatimuksia ei ole vieläkään laadittu. Kierrätyksessä ja sen 
myötä resurssien käytön tehokkuudessa on suuria laatueroja. Erilaiset vähimmäisvaatimukset 
aiheuttavat myös kilpailuehtojen vääristymistä, minkä vuoksi on luotava yhdenmukaiset 
reunaehdot.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, joka 
on viety yhteisöstä jätteiden siirrosta 
annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006  ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III 
tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten 
jätteiden viennistä hyödynnettäväksi 
maihin, joihin ei sovelleta OECD:n 
päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien 
siirtojen valvonnasta 29 päivänä 
marraskuuta 2007 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1418/2007 mukaisesti 
katsotaan täyttävän  tämän direktiivin 11 
artiklassa mainitut velvoitteet ja tavoitteet 
ainoastaan, jos maastaviejä voi osoittaa, 
että käsittely on tapahtunut tämän 
direktiivin vaatimuksia vastaavalla tavalla.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, joka 
on viety yhteisöstä jätteiden siirrosta 
annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006  ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III 
tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten 
jätteiden viennistä hyödynnettäväksi 
maihin, joihin ei sovelleta OECD:n 
päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien 
siirtojen valvonnasta 29 päivänä 
marraskuuta 2007 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1418/2007 mukaisesti 
katsotaan täyttävän  tämän direktiivin
11 artiklassa mainitut velvoitteet ja 
tavoitteet ainoastaan, jos maastaviejä voi
ennen siirtämistä osoittaa todennettavissa 
olevien todisteiden avulla, että valmistelu 
uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja 
hyödyntäminen ovat tapahtuneet tämän 
direktiivin vaatimuksia vastaavalla tavalla.
Kyseisten samanarvoisten vaatimusten 
noudattaminen on vahvistettava 
uudelleenkäsittelyyn valmistelun, 
kierrätyksen tai hyödyntämisen jälkeen. 

Or. de

Perustelu
Todistustaakan on katettava valmistelu uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja hyödyntäminen, 
jotta voidaan estää se, että romu käsitellään EU:n ulkopuolella alhaisempia 
ympäristövaatimuksia noudattaen, sekä luoda samat kansainväliset kilpailuedellytykset. 
Maastaviejien on esitettävä todisteet vastaanottajamaan käsittely- ja hyödyntämisvaatimusten 
vastaavuudesta sekä ennen jätteiden siirtoa että sen jälkeen. Jälkikäteen tehtävä tarkastus ei 
riitä, sillä siinä vaiheessa jätteet on ehkä jo käsitelty olosuhteissa, jotka eivät vastaa EU:n 
vaatimuksia.



PR\807375FI.doc 21/40 PE430.635v03-00

FI

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt annetaan viimeistään 
[18 kuukautta sen jälkeen, kun tämä 
direktiivi on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä]. 

Or. de

Perustelu

Soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiselle on asetettava sitova aikaraja, 
jotta viranomaisille ja teollisuudenalalle voidaan taata riittävä oikeus- ja 
toteuttamisvarmuus.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) liitteen I A luokkiin 1 ja 4 kuuluvasta 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, 

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

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 80 prosenttia

Or. de

Perustelu
Luokkien vähentäminen kymmenestä viiteen on nykykäytännön mukaista, ja sillä vältetään 
turhaa byrokratiaa. Myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna tämä jaottelu on järkevä, 
sillä ryhmittelyssä otetaan huomioon samat rakenneominaisuudet ja ekologinen merkitys. 
Lamppuja ja kaasupurkauslamppuja ei voi käyttää uudestaan, minkä vuoksi valmistelulle 
uudelleenkäyttöä varten ei voi asettaa tavoitetta.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 70 prosenttia;

Or. de

Perustelu
Luokkien vähentäminen kymmenestä viiteen on nykykäytännön mukaista, ja sillä vältetään 
turhaa byrokratiaa. Myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna tämä jaottelu on järkevä, 
sillä ryhmittelyssä otetaan huomioon samat rakenneominaisuudet ja ekologinen merkitys. 
Lamppuja ja kaasupurkauslamppuja ei voi käyttää uudestaan, minkä vuoksi valmistelulle 
uudelleenkäyttöä varten ei voi asettaa tavoitetta.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 55 prosenttia;

– on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 
ja kierrätettävä 55 prosenttia;

Or. de

Perustelu

Luokkien vähentäminen kymmenestä viiteen on nykykäytännön mukaista, ja sillä vältetään 
turhaa byrokratiaa. Myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna tämä jaottelu on järkevä, 
sillä ryhmittelyssä otetaan huomioon samat rakenneominaisuudet ja ekologinen merkitys. 
Lamppuja ja kaasupurkauslamppuja ei voi käyttää uudestaan, minkä vuoksi valmistelulle 
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uudelleenkäyttöä varten ei voi asettaa tavoitetta.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

c a) liitteen I A luokkaan 3 kuuluvasta 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
– on hyödynnettävä 75 prosenttia, ja
– on kierrätettävä 50 prosenttia.

Or. de

Perustelu

Luokkien vähentäminen kymmenestä viiteen on nykykäytännön mukaista, ja sillä vältetään 
turhaa byrokratiaa. Myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna tämä jaottelu on järkevä, 
sillä ryhmittelyssä otetaan huomioon samat rakenneominaisuudet ja ekologinen merkitys. 
Lamppuja ja kaasupurkauslamppuja ei voi käyttää uudestaan, minkä vuoksi valmistelulle 
uudelleenkäyttöä varten ei voi asettaa tavoitetta.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaasunpurkauslampuista on
valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja
kierrätettävä 85 prosenttia.

(d) kaasunpurkauslampuista on 
kierrätettävä 80 prosenttia.

Or. de

Perustelu

Luokkien vähentäminen kymmenestä viiteen on nykykäytännön mukaista, ja sillä vältetään 
turhaa byrokratiaa. Myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna tämä jaottelu on järkevä, 
sillä ryhmittelyssä otetaan huomioon samat rakenneominaisuudet ja ekologinen merkitys. 
Lamppuja ja kaasupurkauslamppuja ei voi käyttää uudestaan, minkä vuoksi valmistelulle 
uudelleenkäyttöä varten ei voi asettaa tavoitetta.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu
Olemassa olevien ja toimivien infrastruktuurien, esimerkiksi kuntien, olisi edelleen vastattava 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä. Sillä, kuka rahoituksesta vastaa kotioven 
ulkopuolella, ei ole vaikutusta laitteiden valmistukseen eikä muitakaan ympäristöetuja, eikä 
kustannusten siirtäminen takaa korkeampaa keräysastetta. Myös kuluttaja osallistuu käytöstä 
poistettujen laitteiden asianmukaiseen jätehuoltoon.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Keräyksestä ja käsittelystä johtuvat kustannukset on sisällytettävä tuotteiden hintoihin, jotta 
kyseisten kustannusten laskemiselle olisi kannuste. Kiinteämääräiset kustannukset eivät 
vastaa sen enempää todellisia kustannuksia kuin tuotteen haitallisia 
ympäristövaikutuksiakaan. Kuluttaja ei saa loppujen lopuksi mitään tietoja 
kierrätettävyydestä eikä käsittelyn todellisista kustannuksista.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tiedot olisi voitava toimittaa sähköisessä muodossa, jotta yrityksille aiheutuisi vähemmän 
byrokratiaa ja kustannuksia.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Rekisterien on oltava yhteentoimivia, jotta 
niiden välillä voidaan vaihtaa tällaisia 
tietoja, kuten tietoja kansallisille 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määristä sekä 
tietoja, jotka mahdollistavat sen, että
yhteisön sisäisiin tavara- tai sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromujen siirtoihin 
liittyviä maksuja voidaan välittää.
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Or. de

Perustelu

Ei pitäisi rakentaa uusia rahoitusjärjestelmiä, vaan ainoastaan vaihtaa tietoja rahoituksesta. 
Rekistereiltä ei edellytetä, että niihin pitäisi kerätä itse maksut ja siirtää rahat sitten 
jäsenvaltiosta toiseen, vaan niiden olisi ainoastaan oltava yhteentoimivia.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, 
että valmistajalla, joka tuo sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita markkinoille 
kyseisessä jäsenvaltiossa ja jolla ei ole 
asuinpaikkaa kyseisessä jäsenvaltiossa, 
voi nimetä tässä jäsenvaltiossa asuvan 
paikallisen laillisen edustajan, joka vastaa 
sen tästä direktiivistä johtuvista 
velvoitteista. 

Or. de

Perustelu

Vaatimus, että kaikilla valmistajilla on oltava kotipaikka jäsenvaltiossa, jossa ne haluavat 
tuoda markkinoille sähkö- ja elektroniikkalaitteita, muodostaa esteen sisämarkkinoiden 
toiminnalle ja kuormittaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Direktiivin toteuttamiseksi 
jäsenvaltiossa riittää, että jäsenvaltioon sijoittunut edustaja vastaa direktiivin vaatimuksista.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Rekisteröinnin muodosta ja kertomusten 
laadintavälistä säädetään erikseen.
Rekisteröinnistä ja raportoinnista on 
käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot:
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

– kansallisille markkinoille tuotavien 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä,
– laitteiden tyyppi,
– merkki,
– luokat,
– tarvittaessa takuu.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Markkinoille tuotuja määriä koskevien tietojen yhdenmukaistaminen tekee rekisteröinnistä 
yksinkertaisempaa valmistajalle ja mahdollistaa tietojen vertaamisen jäsenvaltioiden välillä. 
Luokan ja laitetyypin ilmoittaminen on tarpeen 11 artiklassa tarkoitetun 
hyödyntämistavoitteen ja joissakin jäsenvaltioissa takuun takia. Merkki on tärkeä 
vapaamatkustajien välttämiseksi. Yhdenmukaistaminen parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkastusten alaisia ovat ainakin
markkinoille tuotujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ilmoitetut määrät, 
joiden perusteella määräytyy 12 artiklassa 
tarkoitetun rahavakuuden suuruus,
jätteensiirtoasetuksen mukaisesti yhteisön 
ulkopuolelle vietävät sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut sekä jätteistä 
annetun direktiivin 2008/xx/EY ja tämän 
direktiivin liitteen II mukaisesti 
käsittelylaitosten toiminnot.
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Or. de

Perustelu

Tähän saakka valmistajien ilmoittamia määriä on harvoin tutkittu tarkkaan. Nämä kuitenkin 
vaikuttavat vakuuksien rahoitukseen.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
siirtoja on seurattava liitteessä I olevien
seurannan vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaisten käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden, joita epäillään 
sähkö- tai elektroniikkalaiteromuksi, 
siirrot toteutetaan liitteessä I olevien 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti, ja 
niiden on valvottava siirtoja vastaavasti.

Or. de

Perustelu

Seurannan on keskityttävä erityisesti laitteisiin, jotka ilmiotetaan väärin perustein käytetyiksi 
laitteiksi mutta jotka todellisuudessa ovat laiteromua, jonka siirto on mahdollisesti kielletty 
tai sallittu vain tietyin edellytyksin. 

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite – I A (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite IA
11 artiklassa tarkoitetut laiteluokat

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

Or. de

Perustelu

Nämä viisi luokkaa vastaavat joissakin jäsenvaltioissa jo noudatettavaa keräyskäytäntöä, ja 
luokkien vähentäminen vähentää byrokratiaa. Ryhmittely ottaa huomioon 
ympäristönäkökohdat.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite – I b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE -I B
Ei tyhjentävä esimerkkiluettelo laitteita, 

jotka kuuluvat liitteeseen I A (uusi)
1. Kylmälaitteet ja jäähdyttimet

– jääkaapit

– pakastimet

– kylmien tuotteiden jakeluun/myyntiin 
tarkoitetut automaatit

– ilmastointilaitteet

-

– öljyä sisältävät jäähdyttimet sekä muut 
lämmönsäätelyyn tarkoitetut laitteet, jotka 
sisältävät muita lämmönjohtoaineita kuin 
vettä (kuten lämpöpumput ja kostuttimet)

2. Näytöt ja monitorit

– näytöt
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– televisiot
– digitaaliset kuvakehykset

– monitorit

– kannettavat tietokoneet
– sylimikrot
3. Lamput

– loisteputket
– pienloistelamput
– korkeatehoiset purkauslamput, mukaan 
luettuina painenatriumlamput ja 
metallihalidilamput

– matalapaineiset natriumlamput

– led-valaisimet
4. Suuret laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
suuret laitteet (kuten keittolevyt, uunit, 
liedet, mikroaaltouunit, kiinteästi 
asennetut kahvikoneet) 

– liesituulettimet

– suuret siivouslaitteet (kuten pesukoneet, 
kuivaimet, astianpesukoneet)

– suuret lämmittimet (kuten suuret 
lämminilmapuhaltimet, sähkötakat, 
marmori- ja luonnonkivilämmitykset, 
uima-allaslämmittimet ja muut suuret 
laitteet, joita käytetään huoneiden, 
vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen)

– suuret vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten solariumlaitteet, saunat, 
hierovat tuolit)
– suuret tietotekniikka- ja 
televiestintälaitteet (kuten 
supertietokoneet, palvelimet, kiinteät 
verkkoasennukset ja -laitteet, tulostimet, 
kopiokoneet, kolikkopuhelimet)



PR\807375FI.doc 31/40 PE430.635v03-00

FI

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

– suuret tarkkailu- ja valvontalaitteet

– suuret mittauskoneet ja -laitteet (kuten 
vaa'at, kiinteät koneet)
– suuret laitteet, jotka on tarkoitettu 
tuotteiden automaattiseen 
jakeluun/myyntiin ja yksinkertaisten 
palvelujen tarjoamiseen (tavara-
automaatit, raha-automaatit, 
pullonpalautusautomaatit, valokuva-
automaatit)
5. Pienet laitteet
– ruoanlaittoon tai muuhun 
elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut 
pienet laitteet (kuten leivänpaahtimet, 
lämpölevyt, veitset, uppokuumentimet, 
leikkuukoneet)
– pienet siivouslaitteet (kuten pölynimurit, 
silitysraudat jne.)
– tuulettimet, ilmanraikastajat
– pienet lämpölaitteet (kuten 
lämpöpeitteet)
– kellot ja rannekellot sekä muut ajan 
mittaamiseen tarkoitetut välineet
– pienet vartalonhoitoon tarkoitetut 
laitteet (kuten parranajokoneet, 
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hammasharjat, hiustenkuivaimet, 
hierontalaitteet)
– pienet tietotekniikka- ja 
televiestintävälineet (kuten 
henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, 
taskulaskimet, puhelimet, 
matkapuhelimet, reitittimet, 
radioviestintälaitteet, vauvahälyttimet, 
videotykit)
– kamerat
– viihde-elektroniikkalaitteet (kuten 
radiolaitteet, äänenvahvistimet, 
autoradiot, dvd-soittimet)
– musiikki-instrumentit ja musiikkilaitteet 
(kuten vahvistimet, päätevahvistimet, 
miksauspöydät, mikrofonit)
– pienet valaistuslaitteet ja muut 
valaistuksen suuntaamiseen tai 
säätämiseen tarkoitetut laitteet
– lelut (kuten rautatiet, lennokit jne.)
– pienet urheiluvälineet (kuten tietokoneet 
pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. 
varten)
– pienet vapaa-ajan laitteet (kuten 
videopelit, onki- ja golfvarusteet)
– sähköiset ja elektroniset työkalut, myös 
puutarhakoneet (kuten porakoneet, sahat, 
pumput, ruohonleikkuukoneet)
– pienet laitteet, jotka on tarkoitettu 
sähkön tuottamiseen ja siirtämiseen 
(kuten generaattorit, laturit, 
keskeytymättömän tehonsyötön 
virtalähteet (USV), virtalähteet)
– pienet lääkinnälliset laitteet, myös 
eläinlääkinnälliset laitteet
– pienet seuranta- ja valvontalaitteet 
(kuten savunilmaisimet, lämmityksen 
säätölaitteet, termostaatit, 
liiketunnistimet, valvontalaitteistot ja -
tuotteet, kaukosäätimet/-ohjaimet)
– pienet mittauslaitteet (kuten vaa'at, 
visuaaliset laitteet, etäisyysmittarit, 
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lämpömittarit)
– pienet tuotteiden myyntiin/jakeluun 
tarkoitetut automaatit

Or. de

Perustelu

Ei-tyhjentävällä esimerkkiluettelolla pyritään helpottamaan liitteen I A ryhmittelyä viiteen 
luokkaan ja parantamaan ymmärrettävyyttä. Sillä helpotetaan direktiivin yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
siirtojen seurantaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset

Sellaisten käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden, joita epäillään 
sähkö- tai elektroniikkalaiteromuksi, 
siirtoja koskevat vähimmäisvaatimukset

Or. de

Perustelu

Liitteessä I vahvistetaan vähimmäisvaatimukset ja dokumentointivelvoitteet, joita sovelletaan 
käytettyjen laitteiden haltijoihin, jotka siirtävät laitteita. Tämän vuoksi myös otsikossa olisi 
viitattava siihen. Kyseessä on selvennys.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä a) ja b) kohtaa ei sovelleta, jos 
käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
lähetetään viallisena yhteislähetyksenä 
takaisin valmistajalle takuukorjausta 
varten ja niitä on tarkoitus käyttää 
uudelleen.
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Or. de

Perustelu

Jätehierarkian mukaisesti on tuettava laitteiden uudelleenkäyttöä. Tämän vuoksi on sallittava 
vahingoittuneiden takuun alaisten laitteiden lähettäminen korjattaviksi. Toimimattomien 
laitteiden lähettämistä koskevien ehtojen on oltava tiukat, jotta voidaan estää, että lähetetään 
laiteromua korjauksen varjolla. 

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 2 kohta – 2 vaihe – b alakohta – ensimmäinen luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Kyseessä on tekninen tarkistus, joka johtuu 2 artiklassa säädetystä direktiivin avoimesta 
soveltamisalasta. Tästä syystä viittaus direktiiviin on tarpeeton.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Kyseessä on selvennys, että todistustaakka on laitteen haltijalla. 3 ja 4 kohtaan ei sisälly 
säädöksiä laittomista siirroista: nämä ovat jätteiden siirtoa koskevan asetuksen 24 ja 
25 artiklassa, joihin viitataan. Lisäksi liitteessä I vahvistetaan, että todistustaakka on tavaran 
haltijalla; tätä ei saa asettaa kyseenalaiseksi 4. lauseella.
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PERUSTELUT

Sähkö- ja elektroniikkaromu muodostaa EU:n nopeimmin kasvavan jätevirran ja asettaa 
moninaisia haasteita. Yhtäältä on otettava huomioon seuraukset, joita kyseisten laitteiden 
epäasianmukaisesta käsittelystä tai huolehtimisesta aiheutuu ympäristölle ja terveydelle, 
toisaalta hukkaan menevien raaka-aineiden muodostama huomattava ongelma. Tehokkuus ja 
innovatiivisuus energian, materiaalien ja raaka-aineiden alalla on yksi globaalitalouden 
avainkysymyksiä. Tästä syystä keräyksen ja käsittelyn lisääminen direktiivin mukaisesti 
merkitsee suurta haastetta.

Komission vaikutustenarvioinnin1 mukaan elektroniikkaromusta kerätään tätä nykyä jo 
85 prosenttia. Jos kerättyä määrää verrataan markkinoille tuotujen laitteiden määrään, saadaan 
myytyjen laitteiden keräysprosentiksi 65. Näitä määrää koskevia tietoja ei kuitenkaan 
ilmoiteta virallisille tahoille, ja kerättyjä laitteita ei enimmäkseen myöskään käsitellä 
asianmukaisesti: ainoastaan 33 prosenttia laiteromusta ilmoitetaan virallisesti, kerätään ja 
käsitellään direktiivin vaatimusten mukaisesti. Käsillä olevilla tarkistuksilla pyritään 
nostamaan näitä määriä. 
Mielestäni asiaan on puututtava monissa kohtaa, jotta voidaan estää se, että sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista ei huolehdita asianmukaisesti.

Laiton siirto

Jäsenvaltiot ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä estämään laiton siirtäminen. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava direktiivin siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
erityisesti sen täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Tähän saakka jätteiden laiton siirtäminen 
EU:n ulkopuolelle on ollut yleistä. Liian usein tapahtuu niin, että laiteromu ilmoitetaan väärin 
perustein käytetyiksi, mutta kuitenkin toimintakelpoisiksi tuotteiksi ja viedään EU:sta 
tällaisina. Tästä syystä käsillä olevalla direktiivillä olisi tehtävä yksinkertaisempi ero 
laiteromun ja käytettyjen laitteiden välillä. Näin tulliviranomaiset saisivat käyttökelpoisen 
välineen, jonka avulla valvoa tehokkaasti. Tämän vuoksi on myös tärkeää viitata siihen, että 
on maastaviejien vastuulla todistaa, ettei kyse ole laiteromusta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin 
lisättävä valvontaa satamissa ja rajanylityspaikoilla. Koska laittomien siirtojen määrä on 
nykyään niin huomattava, jäsenvaltioiden on otettava selkeästi niille kuuluva vastuu 
direktiivin täytäntöönpanossa.

Keräysaste

Toinen tärkeä työntövoima direktiivin mukaiselle asianmukaiselle käsittelylle ja laittoman 
viennin vähentämiselle on keräysaste. Jos suuri osa jätteestä kerätään erikseen, ainevirrat 
saadaan pidettyä EU:n sisällä ja ne voidaan käsitellä tai valmistella uudelleen käytettäväksi. 
Tästä syystä on tärkeää asettaa kunnianhimoinen keräystavoite. 

Tähänastinen 4 kilogramman tavoite asukasta kohti vuodessa saavutettiin joissakin 
jäsenvaltioissa, kun taas joissakin maissa päästiin vielä korkeampaan tavoitteeseen. Muissa 
maissa taas ei päästy lähellekään tätä tavoitetta vuosina 2005 ja 2006. On yksinomaan

                                               
1 Vaikutustenarviointi KOM(2008)0810.
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jäsenvaltioiden tehtävä pyrkiä kaikin ajateltavissa olevin keinoin yltämään korkeaan 
keräysasteeseen. Komission tehtävänä on valvoa keräystavoitteiden saavuttamista. 
Tähänastinen 4 kilogramman tavoite asukasta kohti vuodessa ei vastaa eri jäsenvaltioiden 
erilaisia lähtötilanteita – eräs jäsenvaltio esimerkiksi on saavuttanut tavoitteen jo vuonna 2006 
yli kolminkertaisesti. Muissa jäsenvaltioissa, joissa sähkö- ja elektroniikkalaitteita tuodaan 
markkinoille vain hyvin vähän ja joiden markkinat eivät vielä ole kyllästyneet, vanhan 
keräystavoitteen saavuttaminen ei sen sijaan ole mahdollista. Tästä syystä on 
tarkoituksenmukaisempaa asettaa sellainen prosentuaalinen keräystavoite, joka lasketaan 
suhteessa markkinoille tuotuun määrään tiettynä ajanjaksona. Tämä vastaisi jäsenvaltioiden 
erilaisia lähtötilanteita.

Lisäksi on asetettava välitavoite, sillä prosentuaalinen tavoite tulisi voimaan vasta vuodesta 
2016 alkaen. Välitavoite mahdollistaa myös sen, että kunnianhimoiseen keräystavoitteeseen 
voidaan liittyä vähitellen vuodesta 2016 alkaen. Pidän kunnianhimoista keräystavoitetta 
tärkeänä, sillä se auttaa jäsenvaltioita rajoittamaan sitä suurta määrää, joka tähän saakka on 
liikkunut sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan järjestelmän ulkopuolella. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat valita erilaisista lähestymistavoista: vaihtoehdot ulottuvat aina 
laiteromun keräämiseen oikeutettujen joukon rajoittamisesta keräyspisteiden määrän 
lisäämiseen ja sellaisen velvollisuuden asettamiseen, jonka mukaan valmistajien on luotava 
järjestelmiä, jotka kannustavat kuluttajia palauttamaan laiteromua. Kansalliset jätemarkkinat 
ovat rakentuneet hyvin eri tavoin, minkä vuoksi direktiivissä ei saisi puuttua kansallisiin 
rakenteisiin. Direktiivissä on tärkeää säätää selkeästi, että kaikkien toimijoiden, jotka keräävät 
laiteromua, on ilmoitettava kerätyt määrät maksutta jäsenvaltioille. Tällä parannetaan 
jätevirtojen valvontaa. Määräajan pidentämisellä kolmeen vuoteen pyritään tasaamaan 
paremmin markkinoiden heilahduksia ja ottamaan paremmin huomioon markkinat, jotka eivät 
ole kyllästyneet. Myös ympäristösyistä on pyrittävä siihen, että pakastimista ja jääkaapeista 
sekä elohopeaa sisältävistä lampuista suuri osa kerätään erikseen ja että tarvittaessa komissio 
ehdottaa niille omaa keräysastetta. Tulevaisuudessa on näin tarkoitus keskittyä erityisesti 
ympäristön kannalta merkittävimpiin tuotteisiin, kuten kaasupurkauslamppuihin ja 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältäviin laitteisiin, jotka eivät tähän saakka ole 
näkyneet erikseen kokonaiskeräysasteessa.

Tärkeää on myös teollisuudenalan vastuullinen toiminta, eikä ainoastaan ympäristönsuojelun, 
vaan puhtaasti oman etunsa nimissä. Ottamalla takaisin sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
valmistajat saavat takaisin arvokkaita uusioraaka-aineita. Nykyään arvokkaat laitteet eivät 
useinkaan päädy takaisin valmistajalle, minkä vuoksi valmistajien olisi kehitettävä kuluttajille 
kannusteita palauttaa käytöstä poistetut laitteet valmistajalle. Valmistajien vastuu edistää 
innovaatiotoimintaa ja edistää näin pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn varmistamista.

Keräystavoitetta koskeva vastuu

Valmistajien sijasta jäsenvaltioille annettava vastuu keräystavoitteen saavuttamisesta ei 
heikennä valmistajien vastuuta, pikemminkin päinvastoin. Se, että keräystavoitteen 
saavuttamista koskeva oikeudellinen vastuu langetetaan kokonaan valmistajalle, ei nosta 
merkittävästi keräysastetta. Tuottajan vastuun perusteella valmistajilla on epäilemättä suuri 
vastuu laiteromun keräyksestä. Valmistajat eivät kuitenkaan pysty toteuttamaan tätä yksin. On 
selvää, että kaikki laiteromu ei löydä tietään valmistajien rahoittamiin keräysjärjestelmiin. 
Kun tuote muuttuu jätteeksi, se ei enää ole valmistajan omistuksessa. Palautusta koskevien 
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kannustinjärjestelmien lisäksi niillä ei ole mitään mahdollisuuksia velvoittaa muita toimijoita 
(esimerkiksi romukauppiaita) palauttamaan tuotteita. Jos oikeudellinen vastuu 
keräystavoitteen saavuttamisesta langetettaisiin valmistajille, myös keräysvastuu olisi 
siirrettävä niille. Puuttuminen jäsenvaltioiden kansallisiin jätejärjestelmiin ei kuitenkaan 
kuulu asiaa koskevaan EU:n toimivaltaan. Nykyisten hyvin toimivien infrastruktuurien on 
edelleen voitava vastata keräyksestä. Ei myöskään ole selvää, miten yksittäinen valmistaja 
voisi oikeudellisesti vastata yhteisestä kansallisesta tavoitteesta. Pikemminkin jäsenvaltioiden 
on pyrittävä kaikin käytettävissään olevin keinoin kunnianhimoiseen keräystavoitteeseen. 
Tietyissä maissa jo saavutetut keräysasteet osoittavat tämän olevan mahdollista.

Kuluttajan vastuu

Myös kuluttajat kantavat merkittävän osan vastuusta huolehdittaessa laiteromusta 
asianmukaisesti. On liikaa laitteita, jotka lojuvat unohdettuina ja käyttämättöminä laatikoissa 
tai heitetään epäasianmukaisesti kotitalousjätteen mukana. Valmistajien 
kannustinjärjestelmillä voidaan takuulla osaltaan myötävaikuttaa siihen, että kuluttajat tuovat 
laitteensa asianmukaisesti käsiteltäviksi. Kuluttajilla on kuitenkin myös oma vastuu tuoda 
laitteet takaisinottopaikoille tai palauttaa myyjille. Tätä vastuuta ei voi eikä pidä ottaa pois 
kuluttajilta. Tässä yhteydessä on hylättävä myös ajatus, että keräys rahoitettaisiin kuluttajan 
kotiovelta. Näin puututtaisiin olemassa oleviin toimiviin, esimerkiksi kuntien järjestämiin 
keräysrakenteisiin, eikä siitä koituisi lisähyötyä ympäristölle eli virallisen keräysjärjestelmän 
ulkopuolella liikkuvan laiteromun määrä ei vähenisi. 

Rekisteröinti

Ensimmäiset direktiivin voimaantulon jälkeiset vuodet ovat osoittaneet, että direktiivin 
soveltaminen eri tavoin eri jäsenvaltioissa on synnyttänyt osin huomattavia byrokraattisia 
esteitä ja näin ollen myös kustannuksia. Esteistä on suurta haittaa vapaille sisämarkkinoille. 
Komission vaikutustenarvioinnin1 mukaan tässä voitaisiin säästää vuositasolla 66 miljoonan 
euron kustannukset. Asia koskee erityisesti myös jäsenvaltioiden rekisteröinnille asettamia 
erilaisia edellytyksiä. Myös säädetyt ilmoitusvelvollisuudet vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltioittain. Tästä syystä komission ehdotukseen on suhtauduttava myönteisesti, sillä 
yhteentoimivuus helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Tätä on kehitettävä vielä 
pidemmälle ja mahdollistettava rekisteröinnin tekeminen sähköisesti. Rekisterien 
yhteentoimivuus estää myös sen, että maksuja peritään moneen kertaan ja valmistajille 
aiheutuu moninkertainen kuormitus. Rekisteröinnin ja raportoinnin yhdenmukaistaminen 
vähentää huomattavasti hallintokustannuksia ja yhdenmukaistaa direktiivin täytäntöönpanoa. 
Tässä yhteydessä tärkeää on jäsenvaltioiden tietokantojen yhdenmukaistaminen, sillä tätä 
nykyä kansalliset tiedot eivät ole keskenään riittävän vertailukelpoisia. Esimerkiksi paino 
lasketaan jäsenvaltioissa eri tavoin. Monet jäsenvaltiot edellyttävät, että voidakseen tuoda 
tuotteita markkinoille valmistajalla on oltava kotipaikka jäsenvaltiossa. Tämä este haittaa 
sisämarkkinoiden toimintaa, ja se on poistettava. Riittää, että jäsenvaltioon sijoittunut edustaja 
ottaa itselleen valmistajan velvollisuudet. Jäsenvaltioiden viranomaiset vastaavat edelleen 
direktiivin valmistajille asettamien velvollisuuksien täytäntöönpanosta, mikä vähentää 
erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvaa taakkaa.

Laiteluokat
                                               
1 Vaikutustenarviointi KOM(2008)0810.
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Myös laiteluokkien vähentäminen aikaisemmista kymmenestä ainoastaan viiteen edistää 
yksinkertaistamista. Tämä vastaa nykykäytäntöä ja estää turhaa byrokratiaa. Laiteluokat 
perustuvat ympäristönäkökohtiin, sillä samaan ryhmään kuuluvien laitteiden rakenteessa on 
samoja ominaisuuksia ja niiden ekologinen merkitys otetaan huomioon. Soveltamisalan 
kannalta luokilla ei enää ole merkitystä, vaan ne vaikuttavat asiaan ainoastaan hyödyntämisen, 
kierrätyksen ja uudelleenkäyttöä varten tapahtuvan valmistelun yhteydessä. 

Soveltamisala

Direktiivistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot ovat tulkinneet ja 
soveltaneet direktiivin soveltamisalaa hyvin eri tavoin. Tästä syystä ei olisi enää pidettävä 
ratkaisevana johonkin tiettyyn luokkaan kuulumista päätettäessä siitä, onko jonkin laitteen 
oltava direktiivin vaatimusten mukainen, vaan yleisesti ottaen kaikkien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden olisi kuuluttava direktiivin piiriin. Tämä vastaa yhtä direktiivin 
tarkistamisen pääsyistä: oikeusvarmuuden luomista. Lainsäätäjän on itse vahvistettava 
direktiivissä soveltamisalasta tehtävät poikkeukset. Tyhjentävä tuoteluettelo ei taas riitä, sillä 
sähkö- ja elektroniikka-alan markkinat muuttuvat nopeasti, joten direktiiviä on tarkistettava 
jatkuvasti, eikä se voi koskaan olla täysin ajan tasalla.

Kaksikäyttölaitteet

Myös kaksikäyttölaitteita koskevia säännöksiä selvennetään. Laitteista, joita voi käyttää sekä 
yksityiseen että ammattikäyttöön, on vaikea sanoa, kuuluvatko ne yritysten ja kuluttajien vai 
yritysten välisten laitteiden luokkaan. Monista laitteista ei voi sanoa ennalta, päätyvätkö ne 
kuluttajan vai ammatinharjoittajan käytettäviksi. Kotitalouksien käytöstä poistettujen 
laitteiden kerääminen tulee usein kuitenkin kalliimmaksi. Tässä on se vaara, että kyseiset 
laitteet ilmoitetaan muiksi kuin kotitalouskäytössä oleviksi laitteiksi, mikä muodostaa riskin 
kotitalouksien käytöstä poistettujen laitteiden rahoitukselle. Tästä syystä lainsäätäjän on 
säädettävä yksinkertainen ja selkeä säännös.

Keräystä, käsittelyä ja kierrätystä koskevat vähimmäisvaatimukset

Tätä nykyä laiteromun keräyksessä, käsittelyssä ja kierrätyksessä on suuria laatueroja. 
Ympäristön vuoksi asiaan on puututtava kiireesti. Epäasianmukaisen keräyksen, käsittelyn ja 
kierrätyksen vaikutukset ympäristöön on vakavat. Lisäksi laatuerot haittaavat kilpailua. 
Keräystä, käsittelyä ja kierrätystä koskevien vähimmäisvaatimusten tarkistamisella voidaan 
torjua tätä. Lisäksi on käynyt ilmi, että tietyillä jäsenvaltioilla ei vielä ole käytössään 
riittävästi soveltuvia kierrätyskeskuksia, ja yhteisten keräysjärjestelmien vapaa kilpailu on 
osin estynyt. 

Ilmoitetut kustannukset

Valmistajan on sisällytettävä keräyksestä ja käsittelystä johtuvat kustannukset tuotteen 
hintaan. Näin valmistajalla on kannustin laskea kyseisiä kustannuksia. Tietyn luokan eri 
tuotteille määrätyt kiinteät maksut, joita peritään usein maissa, jotka ilmoittavat kustannukset 
erikseen, eivät anna kuluttajille tietoja todellisista kierrätys- ja käsittelykustannuksista. 
Kiinteämääräiset kustannukset eivät vastaa sen enempää todellisia kustannuksia kuin tuotteen 
haitallisia ympäristövaikutuksiakaan. Lisäksi laitteita, joilla on arvoa vielä senkin jälkeen, kun 
niiden käyttötarkoitus päättyy, ei oteta huomioon ilmoitetuissa kustannuksissa. Menetelmä on 
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osoittautunut tehottomaksi pyrittäessä tiedottamaan kuluttajalle tuotteen kierrätettävyydestä. 

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään saavuttamaan korkeampi erilliskerättyjen laitteiden 
keräysaste, vähentämään laiteromujen hävikkiä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa 
järjestelmässä ja estämään laiton siirtäminen sekä yltämään korkealle tasolle sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden asianmukaisessa käsittelyssä. Niin ikään on purettava tähänastiset 
kansalliset byrokratiavaatimukset ja niistä johtuvat sisämarkkinoiden toiminnan esteet.


