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Muudatusettepanek 52
Viide 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 
1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 ja
artikli 175 lõiget 1,

Or. en

Justification

Regarding provisions under Title IV concerning exports of waste from the Community to third 
countries, Title V concerning imports of waste into the Community from third countries and 
Title VI concerning transit of waste through the Community from and to third countries the 
legal basis shall also refer to Article 133.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 5 a (uus)

5 a) Ühendus on allkirjastanud Stockholmi 
22. mai 2001. aasta püsivate orgaaniliste 
saasteainete konventsiooni.

Or. en

Justification

Reinstates the Commission’s original reference to the Stockholm Convention’s on persistent 
organic pollutants (POP) whereby it is expressly illegal under the Stockholm Convention to 
allow such wastes to go to recovery, recycling, reclamation or direct reuse. It is necessary 
due to the possibility of misinterpretations of the EC regulation on POPs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 54
Põhjendus 19

(19) Kõrvaldamiseks ettenähtud 
jäätmesaadetiste puhul peaks liikmesriikidel 
olema võimalik rakendada läheduse, 
taaskasutuse eelistamise ja iseseisvuse 
põhimõtteid nii ühenduse kui ka siseriiklikul 
tasandil vastavalt nõukogu 15. juuli 1975. 
aasta direktiivile 75/442/EMÜ jäätmete 
kohta,1 võttes kooskõlas asutamislepinguga 
meetmeid selliste saadetiste täielikuks või 
osaliseks keelustamiseks või järjekindlaks 
hukkamõistmiseks. Samuti tuleks võtta 
arvesse direktiivis 75/442/EMÜ sätestatud 
nõuet, mille kohaselt liikmesriigid peavad 
looma ühtse ja piisava jäätmete 
kõrvaldamiskohtade võrgu, et võimaldada 
ühendusel tervikuna muutuda jäätmete 
kõrvaldamisel iseseisvaks ja liikmesriikidel 
üksikult liikuda selle eesmärgi suunas, võttes 
arvesse geograafilisi tingimusi ja teatavate 
jäätmeliikide jaoks vajalikke eri 
jäätmekäitluskohti. Samuti peaks 
liikmesriigid suutma tagada, et nõukogu 24. 
septembri 1996. aasta direktiiviga 96/61/EÜ 

(19) Kõrvaldamiseks ettenähtud 
jäätmesaadetiste puhul võtavad liikmesriigid 
arvesse läheduse, taaskasutuse eelistamise ja 
iseseisvuse põhimõtteid nii ühenduse kui ka 
siseriiklikul tasandil vastavalt nõukogu 15. 
juuli 1975. aasta direktiivile 75/442/EMÜ 
jäätmete kohta,1 võttes kooskõlas 
asutamislepinguga meetmeid selliste 
saadetiste täielikuks või osaliseks 
keelustamiseks või järjekindlaks 
hukkamõistmiseks. Samuti tuleks võtta 
arvesse direktiivis 75/442/EMÜ sätestatud 
nõuet, mille kohaselt liikmesriigid peavad 
looma ühtse ja piisava jäätmete 
kõrvaldamiskohtade võrgu, et võimaldada 
ühendusel tervikuna muutuda jäätmete 
kõrvaldamisel iseseisvaks ja liikmesriikidel 
üksikult liikuda selle eesmärgi suunas, võttes 
arvesse geograafilisi tingimusi ja teatavate 
jäätmeliikide jaoks vajalikke eri 
jäätmekäitluskohti. Samuti peaks 
liikmesriigid suutma tagada, et nõukogu 24. 
septembri 1996. aasta direktiiviga 96/61/EÜ 
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(saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta)1 hõlmatud jäätmekäitluskohad 
kasutaksid kõnealuses direktiivis 
määratletud parimat võimalikku tehnikat 
vastavalt ettevõttele antud loale, ning et 
jäätmeid käideldakse ühenduse õigusaktides 
sätestatud kõrvaldamistoimingutega seotud 
õiguslikult siduvate keskkonnakaitse nõuete 
kohaselt.

(saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta)1 hõlmatud jäätmekäitluskohad 
kasutaksid kõnealuses direktiivis 
määratletud parimat võimalikku tehnikat 
vastavalt käitlejale antud loale ning et 
jäätmeid käideldakse ühenduse õigusaktides 
sätestatud kõrvaldamistoimingutega seotud 
õiguslikult siduvate keskkonnakaitse nõuete 
kohaselt.

Or. en

Justification

Re-use is gratuitously not mentioned in the document, however, should have priority as it is -
in most of the cases - the most environmentally friendly means of waste-handling.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 20

(20) Taaskasutamiseks ettenähtud jäätmete 
saadetiste puhul peaks liikmesriigid suutma 
tagada, et direktiiviga 96/61/EÜ hõlmatud 
jäätmekäitluskohad kasutaks kõnealuses 
direktiivis määratletud parimat võimalikku 
tehnikat vastavalt ettevõttele antud loale.
Samuti peaks liikmesriigid suutma tagada, et 
jäätmeid käideldaks ühenduse õigusaktides 
sätestatud taaskasutustoimingutega seotud 
õiguslikult siduvate keskkonnakaitse nõuete 
kohaselt ning et, võttes arvesse direktiivi 
75/442/EMÜ artikli 7 lõiget 3, jäätmeid 
käideldaks vastavalt nimetatud direktiivi 
alusel kehtestatud jäätmekavadele, 
eesmärgiga tagada ühenduse õigusaktides 
sätestatud õiguslikult siduvate 
taaskasutamis- või ringlussevõtukohustuste 
rakendamine.

(20) Taaskasutamiseks ettenähtud jäätmete 
saadetiste puhul arvestavad liikmesriigid 
iseseisvuse, läheduse ja taaskasutamise 
eelistamise põhimõtteid ning nad peaksid 
suutma tagada, et direktiiviga 96/61/EÜ 
hõlmatud jäätmekäitluskohad kasutaks 
kõnealuses direktiivis määratletud parimat 
võimalikku tehnikat vastavalt käitlejale
antud loale. Samuti peaks liikmesriigid 
suutma tagada, et jäätmeid käideldaks 
ühenduse õigusaktides sätestatud 
taaskasutustoimingutega seotud õiguslikult 
siduvate keskkonnakaitse nõuete kohaselt 
ning et, võttes arvesse direktiivi 
75/442/EMÜ artikli 7 lõiget 3, jäätmeid 
käideldaks vastavalt nimetatud direktiivi 
alusel kehtestatud jäätmekavadele, 
eesmärgiga tagada ühenduse õigusaktides 
sätestatud õiguslikult siduvate 
taaskasutamis- või ringlussevõtukohustuste 
rakendamine.
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Or. en

Justification

The same as for amendment 2 on recital 19.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 32 a (uus)

32 a) Vajalik on kehtestada suunised laeva 
või sõiduki jäätmeteks muutumise kohta 
vastavalt direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 
punktile a, et vältida määruse nõuetest 
möödahiilimist.

Or. en

Justification

Re-introduces amendment 111 of EP first reading; to align with Rapporteur's proposed 
amendment to Article, paragraph 5a (new). 

Ships are of a special nature in the context of waste. They are travelling around the world, 
and can therefore be declared a waste anywhere in the world. In order to avoid treatment 
costs due to environmentally sound disposal, the owner can simply have the ship do its last 
voyage to a third country with lower treatment standards, and only declare it a waste upon 
arrival. As such, ships that fulfill the definition of waste can circumvent waste legislation and 
hence the provisions of the waste shipment regulation. Guidelines are needed to close this 
loophole in waste legislation, all the more that there are many old ships awaiting scrapping, 
most of which contain significant quantities of hazardous substances or materials. A similar 
situation on a smaller scale applies for end of life vehicles.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 57
Artikli 1 lõike 2 punkt a

(a) liikmesriikidevahelistel ühendusesisestel 
vedudel või transiidi puhul läbi kolmandate 

a) liikmesriikidevahelistel vedudel, samuti 
transiidi puhul läbi teiste liikmesriikide või 
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riikide; kolmandate riikide;

a a) vedudel liikmesriikides, kui transiit 
toimub läbi teiste liikmesriikide või 
kolmandate riikide;
a b) vedudel vaid liikmesriikides, mille 
suhtes kohaldatakse ainult artikli 32 
sätteid;

Or. en

Justification

Clarification. Art. 1(2)(b), (c) and (d) cover Titles IV, V and VI respectively. Art. 1(2)(a) 
should be replaced by more specific text to clarify that both Titles II and III are covered and 
what exactly is covered. The new points (a) and (aa) cover Title II; new point (ab) covers 
Title III and in addition takes up Art. 1(5) which can be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González ja Avril 
Doyle

Muudatusettepanek 58
Artikli 1 lõike 3 punkt d

(d) jäätmesaadetised, mille suhtes 
kohaldatakse määruses (EÜ) nr 1774/2002 
sisalduvad heakskiidunõuded;

d) loomsete kõrvalsaaduste saadetised, 
mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
1774/2002 nõudeid;

Or. en

Justification

The Animal By-Products Regulation 1774/2002/EC sets out clear rules on how to ship, 
process and control the different categories of animal by-products, including leak-proof 
containers/vehicles, strict traceability and documentation for transit within the EU and for 
imports from third countries and record keeping. Animal by-products are part of the EU's 
ANIMO (in future TRACES) system, equally controlling their shipment. Putting already 
highly controlled animal by-products into the scope of the shipment of waste legislation is a 
duplication and constitutes an unnecessary financial burden upon the industry without added 
value.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 59
Artikli 1 lõike 3 punkt e

(e) jäätmesaadetised, mida nimetatakse 
direktiivi 75/442/EMÜ artikli 2 lõike 1 
punktis b, kui nende kohta kehtib juba mõni 
teine ühenduse asjakohane õigusakt;

e) jäätmesaadetised, mida nimetatakse 
direktiivi 75/442/EMÜ artikli 2 lõike 1 
punkti b alapunktides ii, iv ja v, kui nende 
kohta kehtib juba mõni teine ühenduse 
asjakohane õigusakt;

Or. en

Justification

Avoidance of double provisions. Radioactive wastes (cf. Art. 2(1)(b)(i) of 
Directive 75/442/EC) are already excluded from the scope by Art. 1(3)(c) and animal by-
products (inter alia animal carcasses and faecal matter etc., cf. Art. 2(1)(b)(iii) of 
Directive 75/442/EC) are already excluded by Art. 1(3)(d).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 60
Artikli 1 lõike 3 punkt g a (uus)

g a) vaid ühes liikmesriigis liikuvad 
jäätmesaadetised.

Or. en

Justification

The waste shipment regulation should apply only to waste shipments crossing the borders of 
the Member States and the EU. For waste shipments exclusively within a Member State, other 
waste legislation is applied.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 61
Artikli 1 lõige 5

5. Vaid liikmesriikide vahel liikuvate 
saadetiste suhtes kohaldatakse ainult artikli 
32 sätteid.

välja jäetud

Or. en

Justification

Linked to amendment Art. 1, paragraph 3, point (g a) (new).

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 62
Artikli 1 lõige 5

5. Vaid liikmesriikide vahel liikuvate 
saadetiste suhtes kohaldatakse ainult artikli 
32 sätteid.

välja jäetud

Or. en

Justification

Clarification. Art. 1(2)(b), (c) and (d) cover Titles IV, V and VI respectively. Art. 1(2)(a) 
should be replaced by more specific text to clarify that both Titles II and III are covered and 
what exactly is covered. The new points (a) and (aa) cover Title II; new point (ab) covers 
Title III and in addition takes up Art. 1(5) which can be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 63
Artikli 2 punkt 14

14) vastuvõtja – sihtriigi jurisdiktsiooni all 
tegutsev isik või ettevõtja, kellele jäätmeid 

14) vastuvõtja – sihtriigi jurisdiktsiooni all 
tegutsev isik või ettevõtja, kes kuulub 
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taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks 
saadetakse;

järgmisse loetellu:

a) kellele jäätmed saadetakse ja kes võtab 
need taaskasutusse või kõrvaldab (käitleja);
b) registreeritud turustaja, kellel on käitleja
volikiri selle kohta, et ta võib tegutseda 
vastuvõtja nimel; või
c) registreeritud vahendaja, kellel on 
käitleja volikiri selle kohta, et ta võib 
tegutseda vastuvõtja nimel.
Ebaseadusliku saadetise puhul, kus 
vastuvõtjana tegutses alapunktides b või c 
määratletud turustaja või vahendaja, 
peetakse vastuvõtjaks käesoleva määruse 
mõistes käitlejat, kes volitas seda turustajat 
või vahendajat tegutsema enda nimel;

Or. en

Justification

Pursuant to the Basel Convention (Art. 2(16) and (19) of the Convention) and the OECD 
Decision (provisions regarding recognised trader), a dealer or broker may act as consignee. 
This should also be clarified in Art. 2(14). The text in the amendment corresponds to the 
wording in the definition of notifier in Art. 2(15).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 64
Artikli 2 punkt 15

15) teataja – 15) teataja –

(a) juhul, kui saadetis pärineb liikmesriigist, 
siis iga selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluv füüsiline või juriidiline isik, kes 
kavatseb jäätmeid saata või saata lasta ning 
kellele on pandud teatamise kohustus.
Teataja on üks allpool loetletud isikutest 
või asutustest, mis on valitud 
loetlemisjärjekorra alusel:

i) liikmesriigist pärineva saadetise puhul iga 
füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes 
kohaldatakse selle riigi seadusi ja kes 
kavatseb jäätmeid saata või saata lasta ning 
kellele on pandud teatamise kohustus, s.t 
alltoodud isik või organ vastavalt loetelus 
toodud järjestusele:
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(i) esmane tekitaja või a) isik, kelle tegevuse tagajärjel jäätmed 
tekkisid;

(ii) litsentseeritud uus tekitaja, kes sooritab 
toiminguid enne lähetamist; või

b) litsentseeritud isik, kes jäätmeid enne 
lähetamist töötleb, segab või muudab muul 
moel nende olemust või koostist;

(iii) litsentseeritud koguja, kes koostab
saadetise ühetüübiliste jäätmete väikestest 
kogustest, mis on kogutud erinevatest 
allikatest, kusjuures saadetis lähetatakse 
ühest teatatud kohast või

c) litsentseeritud koguja, kes koostab 
saadetise ühetüübiliste jäätmete väikestest 
kogustest, mis on kogutud erinevatest 
allikatest;

(iv) registreeritud turustaja, kellel on 
alapunktides i, ii ja iii määratletud esmase 
tekitaja, uue tekitaja või litsentseeritud 
koguja volikiri selle kohta, et ta võib 
tegutseda teatajana antud isiku nimel;

d) litsentseeritud koguja või registreeritud 
turustaja või vahendaja, kui punktides a, b 
ja c nimetatud isikud on teadmata, 
maksejõuetud või muidu kättesaamatud;

(v) registreeritud vahendaja, kellel on 
alapunktides i, ii ja iii määratletud esmase 
tekitaja, uue tekitaja või litsentseeritud 
koguja volikiri selle kohta, et ta võib 
tegutseda teatajana antud isiku nimel;

e) valdaja, kui punktis d nimetatud isik on 
teadmata, maksejõuetu või muidu 
kättesaamatu;

(vi) vajaduse korral valdaja, kui kõik 
alapunktides i, ii, iii, iv ja v määratletud 
isikud on teadmata või maksejõuetud.
Kui punktides iv või v nimetatud teataja ei 
suuda täita mõnda artiklites 21–24 
sätestatud tagasivõtmiskohustust, tuleb 
nimetatud tagasivõtmissätete tähenduses 
pidada teatajaks vastavalt alapunkides i, ii 
või iii määratletud esmast tekitajat, uut 
tekitajat või litsentseeritud kogujat, kes 
antud turustajat või vahendajat oma nimel 
tegutsema volitas. Kui on tegemist 
ebaseadusliku saadetisega, millest on 
teatanud punktides iv või v määratletud 
turustaja või vahendaja, tuleb käesoleva 
määruse tähenduses pidada teatajaks 
alapunktides i, ii või iii määratletud isikut, 
kes antud turustajat või vahendajat oma 
nimel tegutsema volitas;
(b) juhul, kui ühendusse imporditakse või 
läbi ühenduse veetakse jäätmeid, mis ei 
pärine liikmesriigist, on jäätmesaadetise 
lähetajaks või lähetada laskjaks või isikuks, 
kes on jäätmesaadetise lähetada lasknud, 

ii) liikmesriigist mittepärinevate jäätmete 
ühendusse importimisel või läbi ühenduse 
vedamisel iga füüsiline või juriidiline isik, 
kes kuulub päritolumaa jurisdiktsiooni alla 
ning kes kavatseb jäätmesaadetise lähetada 
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sellise lähteriigi jurisdiktsiooni all tegutsev 
juriidiline või füüsiline isik, kes:

või lähetada lasta või kes on seda teinud, s.t:

(i) lähteriigi õiguse kohaselt on selleks 
määratud või sellise määramise puudumisel,

a) eksportiva riigi õiguse kohaselt selleks 
määratud isik või sellise määramise 
puudumisel

(ii) valdaja ekspordi toimumise ajal; b) isik, kelle valduses jäätmed on, kellele 
kuulub kontroll nende üle või kelle 
valduses need olid / kellele kuulus kontroll 
nende üle ekspordi ajal (valdaja);

Or. en

Justification

This amendment reintroduces the definition of notifier from the original Commission 
proposal. The Council text will allow also dealers and brokers to be considered notifiers. This 
may mask responsibility and it can create paper trails which are difficult to trace. For clarity 
and for liability reasons the Commission wording is to be preferred. EP amendments 15 and 
22 in first reading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 65
Artikli 2 punkti 15 alapunkt a iii

(iii) litsentseeritud koguja, kes koostab 
saadetise ühetüübiliste jäätmete väikestest 
kogustest, mis on kogutud erinevatest 
allikatest, kusjuures saadetis lähetatakse 
ühest teatatud kohast või

iii) litsentseeritud koguja, kes koostab 
saadetise ühetüübiliste jäätmete väikestest 
kogustest, mis on kogutud erinevatest 
allikatest, kusjuures saadetis lähetatakse ühest 
teatatud kohast või jäätmete puhul, millele 
kohaldatakse ühenduse tootja kohustusi 
reguleerivaid õigusakte, nagu nt direktiivi 
2002/96/EÜ:
A) litsentseeritud koguja, kes koostab 
saadetise ühetüübiliste jäätmete väikestest 
kogustest, mis on kogutud erinevatest 
allikatest;
B) toote tootja või
C) iga isik, kellega on sõlmitud leping 
jäätmete kogumiseks ja/või töötlemiseks 
toote tootja nimel; või

Or. en
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Justification

The substantive obligations for the proposed Regulation are imposed on the “notifier”. The 
definition should allow the producer of products covered by Community producer 
responsibility waste legislation, such as Directive 2002/96/EC on WEEE, or a third party 
acting on its behalf, to ship such waste in accordance with the respective Community 
producer responsibility legislation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 66
Artikli 2 punkt 22

22) lähteriik – iga riik, kust jäätmesaadetise 
lähetamist kavatsetakse alustada või on 
alustatud;

22) lähteriik – iga riik, kust jäätmesaadetise 
lähetamist kavatsetakse alustada või on 
alustatud; jäätmelaevade või -aluste puhul 
võivad lähteriigi alla kuuluda ka 
sadamariigid, lipuriigid ja/või riigid, mille 
jurisdiktsiooni omanik või valdaja kuulub;

Or. en

Justification

Clarity is needed concerning when a ship is finally dispatched as waste to avoid that ships are 
simply sailed to another port to avoid shipment regulations. This amendment reintroduces EP 
amendment 92 from first reading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 67
Artikli 2 punkt 24

24) transiidiriik – iga riik, mille kaudu 
jäätmesaadetis kavatsetakse lähetada või 
lähetatakse, välja arvatud lähte- või sihtriik;

24) transiidiriik – iga riik, mille kaudu 
jäätmesaadetis kavatsetakse lähetada või 
lähetatakse, välja arvatud lähte- või sihtriik.
Jäätmevedude puhul on transiidiriik iga 
riik, mille sadamas jäätmeid vedav alus 
sildub või kavatseb silduda, välja arvatud 
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lähte- või sihtriik;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 68
II jaotise pealkiri

LIIKMESRIIKIDEVAHELISED 
SAADETISED ÜHENDUSES VÕI 

TRANSIIDINA LÄBI KOLMANDATE 
RIIKIDE

SAADETISED ÜHENDUSE PIIRES, KA
TRANSIIDINA LÄBI KOLMANDATE 

RIIKIDE

Or. en

Justification

Consequential change to the amendment of Art. 1(2)(a). Clarification of the scope of Title II 
(it also covers shipments within Member States with transit through other Member States or 
third countries).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 69
Artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkt i

(i) IV lisas loetletud jäätmeliigid; i) IV lisas loetletud jäätmeliigid, mille hulka 
kuuluvad ka Baseli konventsiooni II ja 
VIII lisas loetletud jäätmeliigid;

Or. en

Justification

In order to clarify that for all hazardous wastes the notifications procedure applies, a 
reference to the Basle Convention lists for hazardous wastes is added in this article. This can 
already be read in Annex IV, Part I which refers to these two Basle Convention lists.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 70
Artikli 3 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Järgmistele taaskasutamiseks määratud 
jäätmesaadetistele rakendatakse artiklis 19
sätestatud saadetistega kaasasoleva teabe 
üldnõuet:

2. Järgmistele taaskasutamiseks määratud 
jäätmesaadetistele rakendatakse artiklis 18
sätestatud üldnõudeid, kui jäätmesaadetise 
kogus ületab 20 kilogrammi:

Or. en

Justification

The requirements to conclude a contract and that waste referred to in Art.3(2) is 
accompanied by the document contained in Annex VII is disproportionate for small quantities 
of shipped waste. Such small quantities may be sent by post, including in cases of take back 
systems, or may be carried along with persons crossing borders (e.g. waste packaging or a 
waste newspaper). If current voluntary take back systems set up by product producers are to 
be maintained, it is not practical to impose these obligations on consumers returning waste 
products for recovery.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 71
Artikli 3 lõige 4

4) Jäätmesaadetistele, mis on otseselt 
määratud laboratooriumianalüüside jaoks 
eesmärgiga hinnata jäätmete füüsilisi või 
keemilisi omadusi või määrata nende 
sobivust taaskasutamis- või 
kõrvaldamistoiminguteks, ei rakendata 
lõikes 1 kirjeldatud kirjaliku etteteatamise ja 
nõusoleku menetlust. Selle asemel 
rakendatakse artikli 18 kohaseid 
menetlemisnõudeid. Otseselt
laboratooriumianalüüside jaoks määratud 
jäätmete eeldatav kogus määratakse kindlaks 
igal üksikjuhul eraldi analüüside piisavaks 
teostamiseks vajaliku miinimumkoguse 

4) Jäätmesaadetistele, mis on otseselt 
määratud laboratooriumianalüüside jaoks või 
katsete läbiviimiseks eesmärgiga hinnata 
jäätmete füüsilisi või keemilisi omadusi või 
määrata nende sobivust taaskasutamis- või 
kõrvaldamistoiminguteks, ei rakendata 
lõikes 1 kirjeldatud kirjaliku etteteatamise ja 
nõusoleku menetlust. Selle asemel 
rakendatakse artikli 18 kohaseid 
menetlemisnõudeid. Otseselt
laboratooriumianalüüside jaoks määratud 
jäätmete eeldatav kogus määratakse kindlaks 
igal üksikjuhul eraldi analüüside piisavaks 
teostamiseks vajaliku miinimumkoguse 
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põhjal ning see ei saa ületada 25 kg. põhjal ning see ei saa ületada 25 kg.

Or. de

Justification

Die Befreiung von der Notifizierungspflicht sollte auch Verwertungs- und
Beseitigungsmaßnahmen im Rahmen von Forschung und Entwicklung und mithin die
grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen für Technikumversuche erfassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 72
Artikli 3 lõige 4

4. Jäätmesaadetistele, mis on otseselt 
määratud laboratooriumianalüüside jaoks 
eesmärgiga hinnata jäätmete füüsilisi või 
keemilisi omadusi või määrata nende 
sobivust taaskasutamis- või 
kõrvaldamistoiminguteks, ei rakendata 
lõikes 1 kirjeldatud kirjaliku etteteatamise ja 
nõusoleku menetlust. Selle asemel 
rakendatakse artikli 18 kohaseid 
menetlemisnõudeid. Otseselt 
laboratooriumianalüüside jaoks määratud 
jäätmete eeldatav kogus määratakse kindlaks 
igal üksikjuhul eraldi analüüside piisavaks 
teostamiseks vajaliku miinimumkoguse 
põhjal ning see ei saa ületada 25 kg.

4. Jäätmesaadetistele, mis on otseselt 
määratud laboratooriumianalüüside jaoks 
eesmärgiga hinnata jäätmete füüsilisi või 
keemilisi omadusi või määrata nende 
sobivust taaskasutamis- või 
kõrvaldamistoiminguteks, ei rakendata 
lõikes 1 kirjeldatud kirjaliku etteteatamise ja 
nõusoleku menetlust. Selle asemel 
rakendatakse artikli 18 kohaseid 
menetlemisnõudeid. Otseselt 
laboratooriumianalüüside jaoks määratud 
jäätmete eeldatav kogus määratakse kindlaks 
igal üksikjuhul eraldi analüüside piisavaks 
teostamiseks vajaliku miinimumkoguse 
põhjal ning see ei saa ületada 25 kg.
Taaskasutus- või kõrvaldamisettevõtetes 
läbiviidavate uuringute jaoks saadetav 
jäätmekogus võib olla kuni 30 korda 
suurem.

Or. en

Justification

Dispensation from the notification obligation should also apply to recovery and disposal 
measures in the research and development framework, and hence to cross-border shipments 
of waste for technical experiments. For this purpose the quantitative limit should be raised, 
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since quantities of up to several hundred kilos of waste may be needed for technical 
experiments.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 73
Artikli 3 lõige 5

(5) Jäätmekäitluskohtadesse saadetavad 
olmejääkide segud (jäätmekanne 20 03 01), 
mis on kogutud eramajapidamistest, kaasa 
arvatud kogumine teistelt samalaadsete 
jäätmete tekitajatelt, on käesoleva määruse 
kohaselt allutatud samadele sätetele kui 
kõrvaldamiseks mõeldud jäätmesaadetised.

välja jäetud

Or. de

Justification

Eine spezielle Regelung für gemischte Siedlungsabfälle entbehrt einer sachlichen Grundlage. 
Gemischte Siedlungsabfälle werden grundsätzlich auch von den in Artikel 12 festgelegten 
Einwandsgründen erfasst. Diese Einwandsgründe sichern ein ausreichend hohes 
Schutzniveau.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 74
Artikli 3 lõige 5 a (uus)

5 a. Jäätmesaadetised, mis sisaldavad 
Stockholmi 22. mai 2001. aasta püsivate 
orgaaniliste saasteainete konventsiooni A, 
B või C lisas loetletud kemikaale ja millele 
kohaldatakse selle konventsiooni artikli 6 
lõiget 1 – millega keelatakse muuhulgas ka 
kõrvaldamine, mille tulemusel võidakse 
püsivad orgaanilised saasteained võtta 
taaskasutusse, ringlusse või 
korduskasutusse, taasväärtustada või 
kasutada neid muul viisil –, on allutatud 
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samadele sätetele kui kõrvaldamiseks 
mõeldud jäätmesaadetised.

Or. en

Justification

Persistent Organic Pollutants (POPs) must be managed in accordance with the UN 
Stockholm Convention which bans POPs recovery. The POPs regulation adopted by the EU 
contains some ambiguities on the ban on recovery/recycling of POPs waste. The Council 
deleted the clarifying references to POPs. This amendment reinstates the Commission's POPs 
text.

Muudatusettepanekuesitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 75
Artikli 3 lõige 5 a (uus)

5 a. Jäätmesaadetised, mis sisaldavad 
Stockholmi 22. mai 2001. aasta püsivate 
orgaaniliste saasteainete konventsiooni A, 
B või C lisas loetletud kemikaale, on 
allutatud samadele sätetele kui 
kõrvaldamiseks mõeldud jäätmesaadetised.

Or. en

Justification

Reinstates the Commission’s original reference to the Stockholm Convention on persistent 
organic pollutants (POP) whereby it is expressly illegal under the Stockholm Convention to 
allow such wastes to go to recovery, recycling, reclamation or direct reuse. It is necessary 
due to the possibility of misinterpretations of the EC regulation on POPs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 76
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

Saadetised võib teele saata, kui teataja on 
saanud:



AM\579991ET.doc 17/69 PE 362.657v01-00
Freelance-tõlge

ET

a) lähteriigi pädevalt asutuselt kirjaliku 
nõusoleku; artikli 3 lõike 1 punkti b alusel 
taaskasutamiseks mõeldud jäätmete puhul 
eeldatakse lähteriigi pädeva asutuse 
vaikivat nõusolekut, kui artikli 9 lõike 1 
teises lõigus sätestatud 30-päevane 
ajavahemik on möödunud;
b) sihtriigi pädevalt asutuselt kirjaliku 
nõusoleku; artikli 3 lõike 1 punkti b alusel 
taaskasutamiseks mõeldud jäätmete puhul 
eeldatakse sihtriigi pädeva asutuse vaikivat 
nõusolekut, kui artikli 9 lõike 1 teises 
lõigus sätestatud 30-päevane ajavahemik 
on möödunud; ja
c) transiidiriigi pädevalt asutuselt kirjaliku 
nõusoleku või kui artikli 9 lõike 1 teises 
lõigus sätestatud 30-päevane ajavahemik 
on möödunud ja võib eeldada transiitriigi 
pädeva asutuse vaikivat nõusolekut.

Or. en

Justification

Doing away with the ‘tacit consent’ provision in the case of shipment of waste for recovery 
runs counter to the aim of simplifying the rules. In current practice this instrument makes the 
procedure considerably less onerous.(former amt 95).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 77
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui toote tootja seab sisse toodete 
vabatahtliku tagastamise programmi 
lõpptarbijate poolt kasutusest 
kõrvaldatavate toodete tagastamiseks ja 
taaskasutamiseks, võib lõikes 1 nimetatud 
leping olla sõlmitud toote tootja või selle 
volitatud esindaja ja vastuvõtja vahel ning 
artiklis 6 sätestatud kohustusi 
(finantstagatis) täidab toote tootja või tema 
volitatud esindaja.
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Or. en

Justification

This amendment is directed at preserving voluntary collection and recycling initiatives set up 
by product producers in order to divert wastes from landfill. For such voluntary programmes 
to be implemented, it must be clear that the obligation imposed on the notifier of the shipment 
as respects the financial guarantee and to conclude a contract with the consignee also can be 
fulfilled in these cases by the product producer.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 78
Artikli 5 lõike 3 punkt c

(c) vastuvõtja või käitluskoht esitab 
kooskõlas artikli 16 punktiga e tõendi selle 
kohta, et jäätmete taaskasutamine või 
kõrvaldamine on toimunud kooskõlas 
teatega, selles määratletud tingimustega ja 
käesoleva määruse nõuetega.

c) käitleja esitab kooskõlas artikli 16 
punktiga e tõendi selle kohta, et jäätmete 
taaskasutamine või kõrvaldamine on 
toimunud kooskõlas teatega, selles 
määratletud tingimustega ja käesoleva 
määruse nõuetega.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. Pursuant to Art. 6(9) of the Basel 
Convention and the OECD Decision, only the facility (and not the consignee) shall confirm 
the receipt of the waste and, later on, certify that the recovery or disposal has been 
completed. In particular the movement document in Annex IB (Box 17 and 18) and also 
Art. 15(c) and (e) reflect this.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 79
Artikli 5 lõige 4

4. Ajutise taaskasutamise või kõrvaldamise 
toiminguteks määratud jäätmesaadetise 

4. Ajutise taaskasutamise või kõrvaldamise
toiminguteks määratud jäätmesaadetise 
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kohta sõlmitud leping sisaldab järgmisi 
lisatingimusi vastuvõtjale või sihtkoha 
jäätmekäitluskohale:

kohta sõlmitud leping sisaldab järgmisi 
lisatingimusi:

(a) kohustus esitada kooskõlas artikli 15 
punktiga d ja kohasel juhul ka artikli 15 
punktiga e, tõend selle kohta, et jäätmed on 
taaskasutatud või kõrvaldatud kooskõlas 
vastava teatega, selles sisalduvate 
tingimustega ning käesoleva määruse 
nõuetega ja

a) sihtkoha jäätmekäitleja kohustus esitada 
kooskõlas artikli 15 punktiga d ja kohasel 
juhul ka artikli 15 punktiga e tõend selle 
kohta, et jäätmed on taaskasutatud või 
kõrvaldatud kooskõlas vastava teatega, 
selles sisalduvate tingimustega ning 
käesoleva määruse nõuetega; ja

(b) kohustus esitada vajaduse korral teade 
esialgse lähteriigi esialgsele pädevale 
asutusele kooskõlas artikli 15 punkti f 
alapunktiga ii.

b) vastuvõtja kohustus esitada vajaduse 
korral teade esialgse lähteriigi esialgsele 
pädevale asutusele kooskõlas artikli 15 
punkti f alapunktiga ii.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 80
Artikli 6 lõike 5 teine lõik

Finantstagatis või samaväärne kindlustus 
vabastatakse, kui teataja tõendab, et 
jäätmed on sihtkohta saabunud ning 
keskkonnaohutult taaskasutatud või 
kõrvaldatud. Tõendamine toimub artikli 16 
punktis e nimetatud tõendi abil või vajaduse 
korral, ajutise taaskasutamise või 
kõrvaldamise toimingute puhul, artikli 15 
punktis e nimetatud tõendi abil.

Finantstagatis või samaväärne kindlustus 
vabastatakse, kui asjaomane pädev asutus 
on saanud artikli 16 punktis e nimetatud 
tõendi või vajaduse korral, ajutise 
taaskasutamise või kõrvaldamise toimingute 
puhul, artikli 15 punktis e nimetatud tõendi.

Or. en
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Justification

According to Art. 15 and 16, the facility (and not the notifier) shall certify that the recovery or 
disposal has been completed and shall send the movement document containing this 
certification to the notifier and the competent authorities concerned. According to Art. 21(8), 
23(6), 34(3)(f)(i) and 37(3)(f)(i), the issuing of this certification leads to the release of the 
financial guarantee. For internal consistency, this should also be the case in Art. 6(5), (6) 
and (8).

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 81
Artikli 6 lõige 6

6. Erandina lõikest 5, kui jäätmesaadetis on 
määratud ajutise taaskasutamise või 
kõrvaldamise toiminguteks ning edasine 
taaskasutamis- või kõrvaldamistegevus 
toimub sihtriigis, võidakse finantstagatis või 
samaväärne kindlustus vabastada siis, kui 
jäätmed viiakse välja ajutise käitlemise 
kohast ja teataja tõendab, et ajutine toiming 
on lõpetatud. Tõendamine toimub artikli 15 
punktis d osutatud tõendi abil. Sellisel juhul 
tuleb saadetise edasisaatmiseks 
taaskasutamis- või kõrvaldamiskohta võtta 
uus finantstagatis või samaväärne 
kindlustus, välja arvatud juhul, kui sihtkoha 
pädev asutus on veendunud, et nimetatud 
finantstagatist või samaväärset kindlustust ei 
ole vaja. Sellisel juhul vastutab sihtkoha 
pädev asutus kohustuste eest, mis tekivad 
siis, kui saadetise ebaseaduslikkuse või
tagasisaatmise tõttu tema edasist 
taaskasutamist või kõrvaldamist ei ole 
võimalik kavandatu kohaselt teostada.

6. Erandina lõikest 5, kui jäätmesaadetis on 
määratud ajutise taaskasutamise või 
kõrvaldamise toiminguteks ning edasine 
taaskasutamis- või kõrvaldamistegevus 
toimub sihtriigis, võidakse finantstagatis või 
samaväärne kindlustus vabastada siis, kui 
jäätmed viiakse välja ajutise käitlemise 
kohast ja asjaomane pädev asutus on 
saanud artikli 15 punktis d osutatud tõendi.
Sellisel juhul tuleb saadetise edasisaatmiseks 
taaskasutamis- või kõrvaldamiskohta võtta 
uus finantstagatis või samaväärne 
kindlustus, välja arvatud juhul, kui sihtkoha 
pädev asutus on veendunud, et nimetatud 
finantstagatist või samaväärset kindlustust ei 
ole vaja. Sellisel juhul vastutab sihtkoha 
pädev asutus ebaseadusliku saadetisega 
kaasnevate kohustuste ja tagasivõtmise eest, 
kui saadetise edasine liikumine, 
taaskasutamine või kõrvaldamine ei ole 
enam varem kavandatud viisil võimalik..

Or. en

Justification

According to Art. 15 and 16, the facility (and not the notifier) shall certify that the recovery or 
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disposal has been completed and shall send the movement document containing this 
certification to the notifier and the competent authorities concerned. According to Art. 21(8), 
23(6), 34(3)(f)(i) and 37(3)(f)(i), the issuing of this certification leads to the release of the 
financial guarantee. For internal consistency, this should also be the case in Art. 6(5), (6) 
and (8).

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 82
Artikli 6 lõike 8 teine lõik

Finantstagatis või samaväärne kindlustus 
vabastatakse, kui teataja tõendab, et 
asjaomased jäätmed on saabunud sihtkohta 
ning on keskkonnaohutul viisil 
taaskasutatud või kõrvaldatud. Lõike 5 teise 
lõigu teist lauset ja lõiget 6 kohaldatakse 
mutatis mutandis.

Finantstagatis või samaväärne kindlustus 
vabastatakse, kui asjaomane pädev asutus 
on saanud artikli 16 punktis e või vajaduse 
korral artikli 15 lõikes e nimetatud tõendi 
asjaomaste jäätmete ajutise taaskasutamise 
või kõrvaldamise kohta. Lõiget 6 
kohaldatakse mutatis mutandis.

Or. en

Justification

According to Art. 15 and 16, the facility (and not the notifier) shall certify that the recovery or 
disposal has been completed and shall send the movement document containing this 
certification to the notifier and the competent authorities concerned. According to Art. 21(8), 
23(6), 34(3)(f)(i) and 37(3)(f)(i), the issuing of this certification leads to the release of the 
financial guarantee. For internal consistency, this should also be the case in Art. 6(5), (6) 
and (8).

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 83
Artikli 9 lõike 1 teine lõik

Kui osutatud 30-päevase tähtaja jooksul 
vastuväiteid ei ole esitatud, võib seda pidada 
transiidikoha pädeva asutuse vaikivaks 
nõusolekuks.

Kui osutatud 30-päevase tähtaja jooksul 
vastuväiteid ei ole esitatud, võib seda pidada 
asjaomase pädeva asutuse vaikivaks 
nõusolekuks.

Or. en
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Justification

Doing away with the ‘tacit consent’ provision in the case of shipment of waste for recovery 
runs counter to the aim of simplifying the rules. In current practice this instrument makes the 
procedure considerably less onerous.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 84
Artikli 9 lõike 1 lõik 2 a (uus)

Taaskasutamiseks (ka korduvkasutamiseks) 
mõeldud ja ühenduse tootja vastutuse 
õigusaktide (nt direktiiv 2002/96/EÜ 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
kohta) reguleerimisalasse kuuluvate 
jäätmeliikude puhul võib vaikivat 
nõusolekut eeldada kõikide asjaomaste 
pädevate asutuste poolt, kui teada antud 
saadetise (või koondteate esitamise 
kohustuse alla kuuluva saadetise) kohta ei 
esitata 30 päeva jooksul ühtegi vastuväidet.

Or. en

Justification

The OECD Decision C(2001)107 final explicitly recognises the possibility to apply tacit 
consent to shipments of waste destined for recovery. Large amounts of WEEE are expected to 
be collected for recovery (including reuse of waste appliances and waste parts) following the 
implementation of the Directive 2002/96/EC on WEEE. The Directive contemplates WEEE 
being moved between Member States in order to be delivered to treatment and recycling 
facilities. 

If explicit prior written consent is required and given the expected large amount of 
notifications, Member States' competent authorities are extremely unlikely to have the 
resources and therefore the ability to reply within the specified 30-day limit. This will result 
in delays and stock piling of wastes
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 85
Artikli 9 lõike 1 lõik 2 a (uus)

Kui osutatud 30-päevase tähtaja jooksul ei 
esitata vastuväiteid artikli 3 lõike 1 punkti b 
alapunkti i kohaste jäätmesaadetiste suhtes, 
mille koostis on kooskõlas IV lisa II osaga, 
võib seda pidada pädeva asutuse vaikivaks 
nõusolekuks.

Or. de

Justification

Der Wegfall der „stillschweigenden Zustimmung“ bei der Verbringung von Abfällen zur 
Verwertung widerspricht dem Ziel einer einfacheren Regelung. Dieses Instrument stellt in der 
gegenwärtigen Praxis eine erhebliche Verfahrenserleichterung dar. Der Antrag bezieht sich 
auf Abfälle der bisherigen „gelben Abfallliste“ (Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 
259/93)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 86
Artikli 9 lõige 7

7. Kavandatud jäätmesaadetise 
taaskasutamine või kõrvaldamine peab 
toimuma hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul 
pärast seda, kui vastuvõtja on jäätmed kätte 
saanud, kui asjaosalised pädevad asutused ei 
ole määranud lühemat ajavahemikku.

7. Kavandatud jäätmesaadetise 
taaskasutamine või kõrvaldamine peab 
toimuma hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul 
pärast seda, kui käitleja on jäätmed kätte 
saanud, kui asjaomased pädevad asutused ei 
ole määranud lühemat ajavahemikku.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 87
Artikli 9 lõige 9 a (uus)

9 a. Lähtekoha pädev asutus teavitab 
vastuvõtjat vastavalt artikli 7 lõikele 2 teate 
edastamisest, sihtkoha pädev asutus saadab 
vastuvõtjale vastavalt artikli 8 lõikele 2 
vastuvõtukviitungi ja pädevad asutused 
saadavad vastuvõtjale vastavalt artikli 9 
lõikele 2 otsuse koopia.

Or.de

Justification

Der Empfänger der Abfälle sollte, wie auch bereits in der derzeit geltenden 
Verbringungsverordnung vorgesehen, unbedingt über den Vorgang des 
Notifizierungsverfahrens informiert werden , da er bereits einen Vertrag mit dem 
Notifizierenden über die Behandlung der Abfälle abgeschlossen hat und sich wichtige 
Änderungen, die die Verbringung der Abfälle beeinflussen können, ergeben können, wie zB 
Anlagenstillstand, Kapazitätsauslastung.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 88
Artikli 10 lõige 4 a (uus)

4 a. Lähte- ja sihtriigi asutused võivad 
nõuda, et vastuvõtja koostaks regulaarselt 
aruandeid kõigi jäätmetöötlustoimingute 
kohta.
Need aruanded peavad sisaldama teavet 
kõigi saabuvate ja väljuvate jäätmete kohta 
töötlusliigiti, et asutustel oleks võimalik igal 
ajal kontrollida, kas saadetisi käideldakse 
vastavalt teatisele.

Or. en
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Justification

The aim is to require information to be supplied so as to enable the competent authorities to 
carry out effective checks on waste flows and the methods used to treat the waste, on the basis 
of the authorisations issued.(former amt 33 adopted in plenary)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 89
Artikli 11 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) et kavandatud saadetis või 
kõrvaldamine ei ole kooskõlas Baseli 
konventsiooni raames võetud kohustustega 
tagada keskkonnasõbralik käitlemine, viia 
ohtlike ja muude jäätmete piiriülene 
liikumine miinimumini ja saavutada riikide 
iseseisev toimetulek jäätmekäitluses;

Or. en

Justification

The text seeks to strengthen the possibilities for objection to exports and makes stronger links 
to the Basel obligations. This amendment is linked to a similar amendment on Article 12.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 90
Artikli 11 lõike 1 punkt d

(d) kui teataja või vastuvõtja on oma 
viimaste saadetiste puhul jätnud korduvalt 
täitmata artiklite 15 ja 16 sätted või

d) kui teataja või käitleja on saadetiste puhul 
jätnud korduvalt täitmata artiklite 15 ja 16 
sätted või

Or. en
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Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 91
Artikli 11 lõike 1 punkti g alapunkt i

(i) ühenduse ja iga riigi tasandil iseseisva 
toimetuleku põhimõtte rakendamiseks; või

i) ühenduse tasandil iseseisva toimetuleku 
põhimõtte rakendamiseks; või

Or. en

Justification

The internal market should apply also in waste management.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 92
Artikli 11 lõike 1 punkt h

(h) kui jäätmete käitlemisel käitises, mille 
kohta kehtib direktiiv 96/61/EÜ, kuid käitis 
ei kohalda parimat võimalikku tehnikat, 
mis on vastavuses tema tegevusloaga, nagu 
see on määratletud nimetatud direktiivi 
artikli 9 lõikes 4 või

välja jäetud

Or. en

Justification

This method could be in contradiction with the internal market principles.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 93
Artikli 12 lõike 1 punkt a

(a) kui kavandatud saadetis või 
taaskasutamine ei ole kooskõlas direktiiviga 
75/442/EMÜ, eriti selle artiklitega 3, 4, 7 ja 
10 või

a) kui kavandatud saadetis või 
taaskasutamine ei ole kooskõlas direktiiviga 
75/442/EMÜ, eriti selle artiklitega 3, 4, 7 ja 
10, v.a eelmistes punktides mainitud 
juhtudel; või

Or. en

Justification

For clarification and to avoid any double provision. On 16 December 2004, the European 
Court of Justice has clarified Art. 7(4)(a) first indent of Regulation 259/93 (Case C-277/02). 
Pursuant to this ruling, competent authorities may raise objections where there are lower 
treatment standards in the country of destination than those in the country of dispatch. Such a 
grounds for objection is contained in Art. 12(1)(c); the content of Art. 7(4)(a) first indent of 
Regulation 259/93 is - with a slight change - contained in Art. 12(1)(a) which is seen as a 
double provision. There may also be some overlap between Art. 12(1)(a) and Art. 12(1)(h), (j) 
and (k).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 94
Artikli 12 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) et kavandatud saadetis või 
taaskasutamine ei ole kooskõlas Baseli 
konventsiooni raames võetud kohustustega 
tagada keskkonnasõbralik käitlemine, viia 
ohtlike ja muude jäätmete piiriülene 
liikumine miinimumini ja saavutada riikide 
iseseisev toimetulek jäätmekäitluses; või

Or. en

Justification

The text seeks to strengthen the possibilities for objection to exports and makes stronger links 
to the Basel obligations. This amendment is linked to a similar amendment on Article 11.



PE 362.657v01-00 28/69 AM\579991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 95
Artikli 12 lõike 1 punkt b

(b) kui kavandatud saadetise või 
taaskasutamisega seotud tegevused ei vasta 
siseriiklikele õigusaktidele vastuväite 
esitanud riigis toimuva keskkonnakaitse, 
avaliku korra, julgeoleku või tervisekaitse 
alase tegevuse kohta või,

b) kui kavandatud saadetise või 
taaskasutamisega seotud tegevused 
vastuväite esitanud riigis ei vasta ELi 
direktiivide rakendamisel vastu võetud 
siseriiklikele õigusaktidele või ELi 
määrustele keskkonnakaitse, avaliku korra, 
julgeoleku, tervisekaitse või 
keskkonnamaksude osas; või

Or. en

Justification

A correct and uniform application of the waste shipment Regulation requires that objection 
possibilities should only be based for all the countries on the same European concepts and 
reference Regulations. 

The objecting country should not be allowed to use its own legislation as a justification for 
objection when they are not based on European legislation,. This, as well as some specific 
national environmental taxation, would distort the functioning of the internal market and lead 
to increased court cases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 96
Artikli 12 lõike 1 punkt c

(c) arvestades siseturu nõuetekohase 
toimimise tagamise vajadust, kui 
kavandatud saadetis või taaskasutamine ei 
vasta lähteriigi õigusaktidele jäätmete 
taaskasutamise kohta, kaasa arvatud 
juhud, kui kavandatud jäätmesaadetis on 
määratud taaskasutamiseks 
jäätmekäitluskohas, mille käitlusstandardid 
konkreetse jäätmeliigi osas on madalamad 
lähteriigi omadest.

välja jäetud
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Or. en

Justification

This provision will create barriers in the European waste recycling and recovery market 
while not improving the environmental standards of waste management in the EU. Moreover 
as the wording of this paragraph is both vague and complex, it could lead to increase in 
illegal shipping of waste and is likely to result in a number of court cases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 97
Artikli 12 lõike 1 punkt c

(c) arvestades siseturu nõuetekohase 
toimimise tagamise vajadust, kui kavandatud 
saadetis või taaskasutamine ei vasta 
lähteriigi õigusaktidele jäätmete 
taaskasutamise kohta, kaasa arvatud 
juhud, kui kavandatud jäätmesaadetis on 
määratud taaskasutamiseks 
jäätmekäitluskohas, mille käitlusstandardid 
konkreetse jäätmeliigi osas on madalamad 
lähteriigi omadest.

c) arvestades siseturu nõuetekohase 
toimimise tagamise vajadust, kui kavandatud 
saadetis või taaskasutamine ei vasta 
lähteriigis kehtestatud jäätmete 
taaskasutamist reguleerivatele 
õigusaktidele, mis on vastu võetud ELi 
direktiivide rakendamisel ja mis on 
kooskõlas ELi määrustega.

Seda ei kohaldata juhul, kui: Seda ei kohaldata juhul, kui:
(i) on olemas vastavad ühenduse õigusaktid, 
eelkõige jäätmete kohta, ja kui siseriiklikes 
õigusaktides sisalduvad nõuded on vähemalt 
sama karmid kui nõuded ühenduse 
õigusaktides, mille alusel siseriiklikud 
õigusaktid vastu on võetud;

i) on olemas vastavad ühenduse õigusaktid, 
eelkõige jäätmete kohta, ja kui siseriiklikes 
õigusaktides sisalduvad nõuded on vähemalt 
sama karmid kui nõuded ühenduse 
õigusaktides, mille alusel siseriiklikud 
õigusaktid vastu on võetud;

(ii) sihtkohariigi taaskasutustoiming toimub 
tingimustel, mis laias laastus kattuvad 
lähteriigi siseriiklikes õigusaktides
sätestatud nõudmistega;

ii) sihtkohariigi taaskasutustoiming toimub 
tingimustel, mis laias laastus kattuvad ELi
õigusaktides sätestatud nõudmistega; või

(iii) lähteriigi õigusakte, mis ei ole 
hõlmatud punktiga i, ei ole teatavaks tehtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord ning 
infoühiskonna reeglid)1 kohaselt seal, kus 
antud direktiiv seda nõuab või
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Or. en

Justification

A correct and uniform application of the waste shipment Regulation requires that objection 
possibilities should only be based for all the countries on the same European concepts and 
reference Regulations. 

Objections should not be based on subjective or unclear criteria (e.g. “lower treatment 
standards”) or on national Regulations which are not consistent with European legislation. 
This could create conditions of distortion of competition and lead to increased court cases.

Moreover, to reduce the environmental impact of the treatment of waste, transfers between 
member states should be promoted if the treatment in the country of destination has a better 
environmental impact than the treatment in the country of dispatch. This idea can not be 
found in the proposal, which could lead to this article being used for the protection of local 
treatment companies, instead of contributing to a real improvement of the environmental 
impact of the treatment of waste.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 98
Artikli 12 lõike 1 punkt e

(e) kui teataja või vastuvõtja on jätnud oma 
viimaste saadetistega korduvalt täitmata 
artiklites 15 ja 16 sätestatud nõuded; või

e) kui teataja või käitleja on jätnud 
korduvalt täitmata artiklite 15 ja 16 sätted
või;

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 99
Artikli 12 lõike 1 punkt i
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i) jäätmete käitlemisel käitises, mille kohta 
kehtib direktiiv 96/61/EÜ, kuid käitis ei 
kohalda parimat võimalikku tehnikat, mis 
on vastavuses tema tegevusloaga, nagu see 
on määratletud nimetatud direktiivi artikli 
9 lõikes 4; või

välja jäetud

Or. de

Justification

Der Einwandsgrund widerspricht geltendem Recht, da die sog. BAT-Dokumente, die auf der 
Grundlage der Richtlinie 96/61/EG (sog. IVU-Richtlinie) ausgearbeitet werden und den Stand 
der Technik wiedergeben sollen, für die nationalen Behörden nicht verbindlich sind. Durch 
die Aufnahme des Einwandes würde den BAT-Dokumenten allerdings eine rechtliche 
Bindungswirkung zugesprochen. 

Darüber hinaus sollte eine umfassende Regelung im Rahmen der Diskussion über eine 
Einbeziehung sämtlicher Abfallverwertungsanlagen in den Anwendungsbereich der IVU-
Richtlinie angestrebt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 100
Artikli 12 lõike 1 punkt i

(i) jäätmete käitlemisel käitises, mille kohta 
kehtib direktiiv 96/61/EÜ, kuid käitis ei 
kohalda parimat võimalikku tehnikat, mis 
on vastavuses tema tegevusloaga, nagu see 
on määratletud nimetatud direktiivi artikli 
9 lõikes 4; või

i) kui jäätmeid käideldakse käitises, mis on 
saanud tegevusloa vastavalt direktiivile 
96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli kohta, kuid käitis ei käsitle 
jäätmeid loale vastavalt; või

Or. en

Justification

The proposal, as written, is not in line with the spirit Directive 96/61/EC on Integrated 
Pollution Prevention and Control. The permits of the waste treatment companies covered by 
the IPPC directive have to take into account a lot of different specifications and not only the 
BAT’s recommended in the BREF documents.

It is the responsibility of the competent authorities granting the permit to define what the 
specifications are which have to be applied to the waste treatment installation and then to 



PE 362.657v01-00 32/69 AM\579991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

ensure compliance with this permit. Therefore, only the authorities in the country where the 
treatment facility is located should be allowed to object for reasons of non-compliance with 
the permit, and not the authorities of the country of dispatch or transit,

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira ja Philippe Busquin

Muudatusettepanek 101
Artikli 12 lõike 1 punkt i

i) jäätmete käitlemisel käitises, mille kohta 
kehtib direktiiv 96/61/EÜ, kuid käitis ei 
kohalda parimat võimalikku tehnikat, mis 
on vastavuses tema tegevusloaga, nagu see 
on määratletud nimetatud direktiivi lõikes 4
või

i) jäätmete käitlemisel käitises, mille kohta 
kehtib direktiiv 96/61/EÜ, mis käsitleb 
saastuse kompleksset vältimist ja 
vähendamist, kuid käitis ei käitle jäätmeid 
loale vastavalt; või

Or. fr

Justification

La proposition, telle qu’elle est rédigée, n’est pas conforme à l’esprit de la directive 
96/61/CEE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Les permis des 
entreprises de traitement de déchets couverts par la directive IPPC doivent prendre en 
compte de nombreuses spécifications différentes, et pas seulement celles recommandées par 
les BAT (meilleures techniques disponibles) dans les documents BREF.

Il est de la responsabilité des autorités compétentes d’accorder le permis afin de définir 
quelles sont les spécifications qui doivent être appliquées à une installation de traitement des 
déchets, et de s’assurer ensuite que les dispositions de ce permis sont respectées. En 
conséquence, seules les autorités compétentes du pays dans lequel l’installation de traitement 
est localisée devraient être autorisées à s’opposer au transfert pour des raisons de non 
respect du permis, et non pas les autorités d’expédition ou de transit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 102
Artikli 12 lõike 1 punkt k

(k) nimetatud jäätmete käitlemine ei toimu
kooskõlas jäätmekavadega, mis on 
koostatud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 7 
kohaselt selleks, et täita ühenduse 

välja jäetud
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õigusaktides kehtestatud õiguslikult 
siduvaid taaskasutamis- ja 
kõrvaldamiskohustusi.

Or. en

Justification

Article 7 of directive 75/442/EC stipulates an obligation for Member States to draw up waste 
management plans for the disposal of waste. As far as recovery is concerned, it is necessary 
to take all recovery treatment options within the EC into account, in order to avoid 
dysfunctions of the European internal market and to ensure access to European companies 
using waste for recovery. Ensuring a properly functioning internal market for the recovery of 
waste allows for optimising recovery operations and minimising the environmental impact of 
waste production and treatment. 

The implications of this article could be that each Member State would need to be self 
sufficient in treating waste for recovery. This would result in multiple creations of expensive 
but under-utilised infrastructures without any networking potential within the internal market.

A correct application of the waste shipment regulation requires that objection possibilities 
should be based for all the countries on the same European concepts and reference 
Regulations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 103
Artikli 12 lõike 1 punkt k

k) nimetatud jäätmete käitlemine ei toimu 
kooskõlas jäätmekavadega, mis on 
koostatud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 7 
kohaselt selleks, et täita ühenduse 
õigusaktides kehtestatud õiguslikult 
siduvaid taaskasutamis- ja 
kõrvaldamiskohustusi.

välja jäetud

Or. fr

Justification

L’article 7 de la directive 75/442/CEE stipule l’obligation pour les Etats membres d’élaborer 
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des plans de gestion des déchets. En ce qui concerne la valorisation, il est nécessaire de 
prendre en compte toutes les options de traitements existant à l’intérieur de la Communauté 
européenne et visant à la valorisation. Assurer la récupération des déchets concernés dans le 
cadre des mouvements transfrontières doit permettre d’optimiser les opérations de 
valorisation tout en minimisant l’impact environnemental de la production et du traitement de 
déchets.

Les implications de cet article pourraient être que chaque Etat membre aurait besoin d’être 
autosuffisant en ce qui concerne le traitement des déchets visant à la valorisation. Cela aurait 
pour conséquence de multiples créations d’infrastructures coûteuses et sous utilisées.

En outre, une application correcte du règlement sur le transfert des déchets requiert que les 
possibilités d’objection soient basées pour tous les pays sur les mêmes règlements de 
référence et les mêmes normes européennes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 104
Artikli 12 lõige 1 a (uus)

1 a) Lõike 1 punktides c ja g osutatud 
vastuväiteid on võimalik esitada ainult kuni 
ühenduse spetsiifiliste õigusaktide 
jõustumiseni, kuid mitte kauem kui nelja 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

Or. de

Justification

Die in Absatz g genannten Verwertungskriterien bedürfen einer grundsätzlichen rechtlichen 
Klärung. Dies sollte im Rahmen einer Revision der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 
75/442/EWG, geändert durch Richtlinie 91/156/EWG) erfolgen. Der Einwandsgrund sollte 
deshalb zeitlich befristet werden.

Artikel 12 Abs. 1 Buchst. c) bedeutet eine Durchbrechung des Binnenmarktprinzips, die durch 
spezifische Erfordernisse des Umweltschutzes oder des Schutzes der menschlichen 
Gesundheit nicht gerechtfertigt ist. Dies würde zu einer Renationalisierung der 
Abfallentsorgung führen. Zwar sieht der gemeinsame Standpunkt grundsätzlich vor, dass der 
Einwand bei Vorliegen entsprechender Gemeinschaftsgesetzgebung insbesondere für Abfälle 
nicht erhoben werden kann. Allerdings besteht die Gefahr, dass etwa bei einer verzögerten 
oder nur unvollständigen Einführung europäischer Anforderungen an Abfälle und 
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Sekundärrohstoffe der Einwandsgrund des Artikel 12 Abs. 1 Buchst. c) zu einer dauerhaften 
Durchbrechung des Binnenmarktprinzips führt. Aus diesem Grunde sollte der Einwandsgrund 
zeitlich befristet werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 105
Artikli 13 lõike 1 punkt a

(a) jäätmete füüsilised ja keemilised 
omadused on põhiolemuselt sarnased;

a) jäätmete füüsilised ja keemilised 
omadused on põhiolemuselt sarnased ja

Or. en

Justification

Introduces the word "and", which was forgotten, in order to clarify that all three criteria 
should be met for a general notification.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 106
Artikli 13 lõige 1 a (uus)

1 a. Vaatamata sellele, et lõike 1 punktides 
b ja c toodud tingimused ei ole täidetud, 
võib teataja esitada koondteate ühest või
mitmest kohast pärineva mitme 
jäätmesaadetise kohta, kui jäätmed 
kuuluvad ühenduse tootja vastutuse 
õigusaktide alla (nt direktiiv 2002/96/EÜ).
Teataja võib väljastada koondteate kõikide 
ajutiseks taaskasutamiseks mõeldud 
saadetiste kohta ja artikli 15 sätteid ei 
rakendata.

Or. en
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Justification

Some estimates suggest that, in the context of the Directive2002/96/EC on waste from 
electrical and electronic equipment (WEEE) alone, nearly 2.5 million written consents to 
shipments of WEEE would be required on a yearly basis across the EU. 

The amendment seeks to facilitate the transport of such waste by allowing the submission of a 
general notification and eliminating the requirement for shipments of wastes under a general 
notification to be sent to the same facility in the country of destination and follow the same 
route. Instead, an authorized collection scheme could file a general notification for the 
Member State it intends to ship the waste to, covering all collection locations anticipated in 
that Member State. Additional information respecting the notification as submitted could be 
required, as per Article 4(3)

Some shipments of wastes covered by Community producer responsibility initiatives, such as 
WEEE, may be sorted or consolidated before being shipped for final recovery and a notifier 
should be able to include these shipments for interim recovery within the general notification.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 107
Artikli 13 lõige 3

3. Asjaosalised pädevad asutused võivad 
kokku leppida, et kasutatakse koondteate
menetlust koos hilisema täiendava teabe ja 
dokumentatsiooni esitamisega kooskõlas 
artikli 4 punktide 2 ja 3 teise lõiguga.

3. Asjaomased pädevad asutused võivad 
kokku leppida, et koondteadet kasutatakse
koos hilisema täiendava teabe ja 
dokumentatsiooni esitamisega kooskõlas 
artikli 4 punktide 2 ja 3 teise lõiguga.

Or. en

Justification

Alignment to Articles 4, 6(8), 13(1) and (2), 14(2) and 16, where the term “general 
notification” is used. There is no “general notification procedure”.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 108
Artikli 13 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui tootja võtab jäätmed vabatahtlikult 
tagasi, kohaldatakse järgmisi sätteid:
a) Koondteade kehtib jäätmete 
kodeerimissüsteemi, asjaomase liikmesriigi 
kõigi jäätmetootjate puhul ja maksimaalselt 
250 tonni jäätmete puhul aastas või 
jäätmetootja kohta.
b) Tootja esitab kõikides transiidiriikides 
kehtiva transiidiloa.
c) Tootja esitab pädevatele asutustele aasta
laoseisu aruande, milles on kirjas kõik 
jäätmetootjad.
d) Sihtriigi pädev asutus teostab 
järelevalvet vabatahtlikult tagasi võetud 
jäätmete kohase kõrvaldamise üle.
e) Erandina artikli 5 lõike 4 neljandast 
lausest võib tootja esitada asjaomasele 
pädevale asutusele selle palvel ka tootja ja 
jäätmetootja vahel sõlmitud tarnelepingu.

Or. en

Justification

Against the background of the growing significance of manufacturer liability in European 
environmental policy, provision should be made for the 'voluntary take-back' of product waste 
under the general notification procedure. This will reduce red tape and enable manufacturers 
to take back product waste, a step which has hitherto not been feasible on economic grounds. 
(former amt 99 adopted in plenary).

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 109
Artikli 15 lõike 1 punkt d

(d) Nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui 30 päeva pärast ajutise 

d) Nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui 30 päeva pärast ajutise 
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taaskasutus- või kõrvaldamistoimingu 
lõpetamist ning artikli 9 lõike 7 kohaselt 
hiljemalt ühe kalendriaasta või lühema 
ajavahemiku vältel pärast jäätmete 
vastuvõtmist, väljastab vastuvõtja või
toimingu sooritanud jäätmekäitluskoht oma 
vastutusel tõendi selle kohta, et ajutine 
taaskasutamine või kõrvaldamine on 
toimunud.

taaskasutus- või kõrvaldamistoimingu
lõpetamist ning artikli 9 lõike 7 kohaselt 
hiljemalt ühe kalendriaasta või lühema 
ajavahemiku vältel pärast jäätmete 
vastuvõtmist, väljastab toimingu sooritanud 
jäätmekäitleja oma vastutusel tõendi selle 
kohta, et ajutine taaskasutamine või 
kõrvaldamine on toimunud.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5,
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 110
Artikli 16 lõike 1 punkt c

(c) Iga saadetisega kaasasolevad
dokumendid: teatajale jääb üks koopia 
saatedokumendist. Iga saadetisega on kaasas 
saatedokument ja teatamisdokumendi 
koopiad, mis sisaldavad asjaosaliste
pädevate asutuste kirjalikku nõusolekut ning 
nende poolt esitatud tingimusi.
Saatedokument jääb vastuvõtjale.

c) Iga saadetisega kaasas olevad
dokumendid: teatajale jääb üks koopia 
saatedokumendist. Iga saadetisega on kaasas 
saatedokument ja teatamisdokumendi 
koopiad, mis sisaldavad asjaomaste
pädevate asutuste kirjalikku nõusolekut ning 
nende poolt esitatud tingimusi.
Saatedokument jääb jäätmed vastu võtnud 
käitlejale.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 111
Artikli 16 lõike 1 punkt d

(d) Vastuvõtja kirjalik tõend jäätmete 
vastuvõtmise kohta: kolme päeva jooksul 
pärast jäätmete vastuvõtmist esitab 
vastuvõtja kirjaliku tõendi jäätmete 
vastuvõtmise kohta.

d) Käitleja kirjalik tõend jäätmete 
vastuvõtmise kohta: kolme päeva jooksul 
pärast jäätmete vastuvõtmist esitab käitleja
kirjaliku tõendi jäätmete vastuvõtmise kohta.

See tõend moodustab osa saatedokumendist 
või lisatakse sellele.

See tõend moodustab osa saatedokumendist 
või lisatakse sellele.

Vastuvõtja saadab allkirjastatud ja tõendiga 
varustatud saatedokumendi koopiad teatajale 
ja asjaosalistele pädevatele asutustele.

Nimetatud käitleja saadab allkirjastatud ja 
tõendiga varustatud saatedokumendi 
koopiad teatajale ja asjaomastele pädevatele 
asutustele.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 112
Artikli 16 lõike 1 punkt e

(e) Vastuvõtja tõend mitteajutise 
taaskasutamise või kõrvaldamise kohta: nii 
kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 
30 päeva pärast taaskasutamist või 
kõrvaldamist ning artikli 9 lõike 7 kohaselt 
hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul või 
lühema aja vältel pärast jäätmete 
vastuvõtmist tõendab vastuvõtja või 
jäätmekäitluskoht oma vastutusel, et 
mitteajutine taaskasutamine või 
kõrvaldamine on sooritatud.

e) Käitleja tõend mitteajutise taaskasutamise 
või kõrvaldamise kohta: nii kiiresti kui 
võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva 
pärast mitteajutist taaskasutamist või 
kõrvaldamist ning artikli 9 lõike 7 kohaselt 
hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul või 
lühema aja vältel pärast jäätmete 
vastuvõtmist tõendab käitleja oma 
vastutusel, et mitteajutine taaskasutamine 
või kõrvaldamine on sooritatud.

See tõend on osa saatedokumendist või 
lisatakse sellele.

See tõend on osa saatedokumendist või 
lisatakse sellele.
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Vastuvõtja saadab allkirjastatud ja tõendiga 
varustatud saatedokumendi koopiad teatajale 
ja asjaomastele pädevatele asutustele.

Nimetatud käitleja saadab allkirjastatud ja 
tõendiga varustatud saatedokumendi 
koopiad teatajale ja asjaomastele pädevatele 
asutustele.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 113
Artikli 18 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Artikli 3 lõigetes 2 ja 4 nimetatud 
jäätmed, mida kavatsetakse vedada ühest 
liikmesriigist teise ja/või vedada läbi ühe 
või mitme muu liikmesriigi, alluvad 
järgmistele menetlusnõuetele:

1. Artikli 3 lõigetes 2 ja 4 nimetatud 
jäätmed, mida kavatsetakse vedada, alluvad 
järgmistele menetlusnõuetele:

Or. en

Justification

Deletion of superfluous text. From the scope in Art. 1(2) and the definition of shipment in 
Art. 2(34) it is clear which shipments are covered by Art. 18(1). Such text is also not included 
in Art. 3(1) or the first subparagraph of Art. 4 as regards the procedure of prior written 
notification and consent.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 114
Artikli 18 lõike 2 teine lõik

Saadetist korraldav isik või vastuvõtja 
esitab asjaosalise pädeva asutuse 
nõudmisel talle lepingu koopia.

välja jäetud
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Or. en

Justification

Since the competent authority does not receive any documents before the shipment of waste 
for processing pursuant to Annex III, there is no need for a contract to be provided. (former 
amt 105 adopted in plenary).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 115
Artikli 18 lõige 4

4. Lõikes 1 osutatud teavet tuleb vastavalt 
ühenduse ja siseriiklikele õigusaktidele 
käsitleda konfidentsiaalsena.

4. Lõikes 1 osutatud teavet võib vastavalt 
ühenduse ja siseriiklikele õigusaktidele 
käsitleda konfidentsiaalsena.

Or. en

Justification

The Council has a strong confidentiality text than is necessary. Information gathered by 
member states regarding waste trafficking should not, in all instances or in all parts, be 
considered as confidential.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 116
Artikli 20 lõige 1

1. Pädevad asutused, teataja ja vastuvõtja 
säilitavad ühenduses kõiki teatatud 
saadetistega seotud dokumente, mis on 
saadetud pädevate asutuste poolt või 
pädevatele asutustele vähemalt kolm aastat 
pärast saadetise lähetamise alustamise 
kuupäeva.

1. Pädevad asutused, teataja, vastuvõtja ja 
jäätmed vastu võtnud käitleja säilitavad 
ühenduses vähemalt kolm aastat pärast 
saadetise lähetamise kuupäeva kõiki 
teatatud saadetistega seotud dokumente, mis 
on saadetud pädevate asutuste poolt või 
pädevatele asutustele.

Or. en
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Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 117
Artikli 20 lõige 2

2. Saadetist korraldav isik ja vastuvõtja 
säilitavad ühenduses artikli 18 lõike 1 
kohaselt antud teavet vähemalt kolm aastat 
pärast saadetise lähetamise alustamise
kuupäeva.

2. Saadetist korraldav isik, vastuvõtja ja 
jäätmed vastu võtnud käitleja säilitavad 
ühenduses artikli 18 lõike 1 kohaselt antud 
teavet vähemalt kolm aastat pärast saadetise 
lähetamise kuupäeva.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 118
Artikli 21 lõige 8

8. Teataja ja teises järjekorras lähteriigi 
kohustus võtta jäätmed tagasi või korraldada 
nende taaskasutamine või kõrvaldamine 
alternatiivsel viisil lõpeb siis, kui vastuvõtja
on väljastanud artikli 16 punktis e, ja kui see 
on asjakohane, siis ka artikli 15 punktis e 
nimetatud tõendi mitteajutise taaskasutamise 
ja kõrvaldamise kohta. Artikli 6 lõikes 6 
nimetatud ajutise taaskasutamise ja 
kõrvaldamise juhtudel lõpeb lähteriigi 
täiendav kohustus siis, kui vastuvõtja on 
väljastanud artikli 15 punktis d nimetatud 

8. Teataja ja teises järjekorras lähteriigi 
kohustus võtta jäätmed tagasi või korraldada 
nende taaskasutamine või kõrvaldamine 
alternatiivsel viisil lõpeb siis, kui käitleja on 
väljastanud artikli 16 punktis e ja kui see on 
asjakohane, siis ka artikli 15 punktis e 
nimetatud tõendi mitteajutise taaskasutamise 
ja kõrvaldamise kohta. Artikli 6 lõikes 6 
nimetatud ajutise taaskasutamise ja 
kõrvaldamise juhtudel lõpeb lähteriigi 
täiendav kohustus siis, kui käitleja on 
väljastanud artikli 15 punktis d nimetatud 
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tõendi. tõendi.
Kui vastuvõtja on väljastanud tõendi 
taaskasutamise või kõrvaldamise kohta 
viisil, mis võimaldab jäätmete 
ebaseaduslikku saatmist, mistõttu 
finantstagatis vabastatakse, kohaldatakse 
artikli 23 lõike 3 ja artikli 24 lõike 2 sätteid.

Kui käitleja on väljastanud tõendi 
taaskasutamise või kõrvaldamise kohta 
viisil, mis võimaldab jäätmete 
ebaseaduslikku saatmist, mistõttu 
finantstagatis vabastatakse, kohaldatakse 
artikli 23 lõike 3 ja artikli 24 lõike 2 sätteid.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 119
Artikli 23 lõige 6

6. Artikli 6 lõikes 5 nimetatud ajutise 
taaskasutamise või kõrvaldamise juhtudel, 
kui ebaseaduslik saadetis avastatakse pärast 
ajutise taaskasutus- või 
kõrvaldamistoimingu sooritamist, lõpeb 
lähteriigi täiendav kohustus võtta jäätmed 
tagasi või korraldada nende alternatiivne 
taaskasutamine või kõrvaldamine siis, kui 
vastuvõtja on väljastanud artikli 15 punktis d 
nimetatud tõendi.

6. Artikli 6 lõikes 6 nimetatud ajutise 
taaskasutamise või kõrvaldamise juhtudel, 
kui ebaseaduslik saadetis avastatakse pärast 
ajutise taaskasutus- või 
kõrvaldamistoimingu sooritamist, lõpeb 
lähteriigi täiendav kohustus võtta jäätmed 
tagasi või korraldada nende alternatiivne 
taaskasutamine või kõrvaldamine siis, kui 
käitleja on väljastanud artikli 15 punktis d 
nimetatud tõendi.

Kui vastuvõtja väljastab taaskasutamis- või 
kõrvaldamistõendi sellisel viisil, et see 
võimaldab saadetise ebaseaduslikku 
lähetamist, mistõttu finantstagatis 
vabastatakse, kohaldatakse lõiget 3 ja artikli 
24 lõiget 2.

Kui käitleja väljastab taaskasutamis- või 
kõrvaldamistõendi sellisel viisil, et see 
võimaldab saadetise ebaseaduslikku 
lähetamist, mistõttu finantstagatis 
vabastatakse, kohaldatakse lõiget 3 ja artikli 
24 lõiget 2.

Or. en
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Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 120
Artikli 25 lõige 4

(4) Lõikes 1 loetletud teabe ja dokumendid, 
mille suhtes asjaomased pädevad asutused ja 
teataja on kokku leppinud, võib esitada ja 
seda võib vahetada elektroonilise 
andmevahetuse süsteemi kaudu koos 
digitaalallkirjade või elektroonilise 
autentimisega vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta 
direktiivile 1999/93/EÜ digitaalallkirju 
käsitleva ühenduse raamistiku kohta või 
võrreldava elektroonilise autentimissüsteemi 
abil, mis annab sama turvataseme. Sellisel 
juhul tuleb võtta meetmed elektroonilise 
andmevoo korraldamiseks.

4) Lõikes 1 loetletud teabe ja dokumendid, 
mille suhtes asjaomased pädevad asutused 
on kokku leppinud, võib esitada ja vahetada
elektroonilise andmevahetussüsteemi kaudu 
koos digitaalallkirjade või elektroonilise 
autentimisega vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta 
direktiivile 1999/93/EÜ digitaalallkirju 
käsitleva ühenduse raamistiku kohta või 
võrreldava elektroonilise autentimissüsteemi 
abil, mis annab sama turvataseme. Sellisel 
juhul tuleb võtta meetmed elektroonilise 
andmevoo, eriti andmeedastuskanalite
korraldamiseks.

Or. de

Justification

Ein elektronisches System wird aus dem Grund eingeführt, um die Effizienz der Verwaltung zu 
steigern und das Verfahren für den Notifizierenden zu vereinfachen. Das Funktionieren eines 
Notifizierungssystems mittels elektronischen Datenaustauschs kann nur gewährleistet werden, 
wenn dieses System ausnahmslos für alle Beteiligten eingerichtet wird. 

Elektronischer Datenaustausch erfordert weiters die Festlegung und Einhaltung –
standardisierter bzw. vereinbarter – organisatorischer und EDV-technischer Vorgaben. Es 
kann aus Gründen der Effizienz, der technischen Umsetzbarkeit und der Kosten notwendig 
sein, vorgesehene Abläufe zu modifizieren. (entsprechend der Spezifikation im Projekt EUDIN 
– European Data Interchange for Waste Notification Systems - zwischen Deutschland, 
Niederlanden, Belgien und Österreich). Die Einfügung im Text dient der Klarstellung.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 121
Artikli 27 lõige 3

3. Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei 
suuda kokku leppida jäätmekäsitlustoimingu
liigitamise suhtes, mille kohta on teatatud, et 
see on kas taaskasutamine või kõrvaldamine, 
kohaldatakse kõrvaldamise kohta käivaid 
sätteid.

3. Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei 
suuda kokku leppida jäätmekäitlustoimingu 
liigitamise suhtes, mille kohta on teatatud, et 
see on kas taaskasutamine või kõrvaldamine, 
esitavad pädevad asutused artiklis 56 
sätestatud kontaktisikute koosolekule 
liigitamistaotluse, et leida kompromiss.
Kontaktisikute koosolekuni kohaldatakse 
kõrvaldamise kohta käivaid sätteid.

Or. en

Justification

A decision by one authority to classify the operation as disposal could block shipment for a 
long time if the issue would have to be presented to the Court of First Instance, as proposed 
by the Council.

In case of disagreement, submitting the classification request to the meeting of 
correspondents would markedly reduce the time required to find a solution. This would 
significantly reduce the legal uncertainty as well as the potential increase in workload for the 
Court of First Instance.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 122
Artikli 27 lõige 3

3. Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei 
suuda kokku leppida jäätmekäsitlustoimingu
liigitamise suhtes, mille kohta on teatatud, et 
see on kas taaskasutamine või kõrvaldamine, 
kohaldatakse kõrvaldamise kohta käivaid 
sätteid.

3. Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei 
suuda kokku leppida jäätmekäitlustoimingu
liigitamise suhtes, mille kohta on teatatud, et 
see on kas taaskasutamine või kõrvaldamine,
on otsustavaks sihtkoha asutuste arvamus.

Or. en
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Justification

Giving preference to the provisions regarding disposal in the event of disagreement will 
worsen the problem rather than solving it. This provision could be used by authorities of 
dispatch to give preferential treatment to local waste disposal facilities, to the detriment of 
recovery facilities located outside the country of origin.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 123
Artikli 30 sissejuhatav osa

Kõrvaldamiseks määratud jäätmesaadetise 
ühendusesisesel veol, kaasa arvatud vedu 
ühest kohast teise ühes ja samas 
liikmesriigis, kui see on seotud transiidiga 
läbi ühe või enama kolmanda riigi, küsib 
lähtekoha pädev asutus lisaks käesolevas 
jaotises sätestatule kolmanda riigi pädevalt 
asutuselt, kas see soovib saata kavatsetava 
saadetise kohta oma kirjaliku nõusoleku:

Kõrvaldamiseks määratud jäätmesaadetise 
ühendusesisesel veol, kui see on seotud 
transiidiga läbi ühe või enama kolmanda 
riigi, küsib lähtekoha pädev asutus lisaks 
käesolevas jaotises sätestatule kolmanda 
riigi pädevalt asutuselt, kas see soovib saata 
kavatsetava saadetise kohta oma kirjaliku 
nõusoleku:

Or. en

Justification

Deletion of superfluous text. From the scope in Art. 1(2)(a) and (aa) new as well as the 
definition of shipment in Art. 2(34) it is clear that also shipments between localities in the 
same Member State with transit via one or more third countries are covered by Art. 30. Such 
text is also not included in Chapter I of Title II, e.g. the first subparagraph of Art. 4.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 124
Artikli 31 lõige 1

1. Taaskasutamiseks määratud 
jäätmesaadetise ühendusesisesel veol, kaasa 
arvatud vedu ühest kohast teise ühes ja 
samas liikmesriigis, kui see on seotud 
transiidiga läbi ühe või enama kolmanda 

1. Taaskasutamiseks määratud 
jäätmesaadetise ühendusesisesel veol, kui 
see on seotud transiidiga läbi ühe või enama 
kolmanda riigi, mille suhtes OECD otsust ei 
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riigi, mille suhtes OECD otsust ei kohaldata, 
kohaldatakse artiklit 30.

kohaldata, kohaldatakse artiklit 30.

Or. en

Justification

Deletion of superfluous text.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 125
Artikli 31 lõige 2

2. Taaskasutamiseks määratud 
jäätmesaadetise ühendusesisesel veol, kaasa 
arvatud vedu ühest kohast teise ühes ja 
samas liikmesriigis, kui see on seotud 
transiidiga läbi ühe või enama kolmanda 
riigi, millele OECD otsust kohaldatakse, 
võib artiklis 9 nimetatud nõusoleku anda 
vaikimisi ning kui vastuväiteid või tingimusi 
ei ole esitatud, võib saadetise vedu alata 
pärast 30 päeva möödumist kuupäevast, mil 
sihtkoha pädev asutus edastab artikli 8 
nõuetele vastava vastuvõtukviitungi.

2. Taaskasutamiseks määratud 
jäätmesaadetise ühendusesisesel veol, kui 
see on seotud transiidiga läbi ühe või enama 
kolmanda riigi, millele OECD otsust 
kohaldatakse, võib artiklis 9 nimetatud 
nõusoleku anda vaikimisi ning kui 
vastuväiteid või tingimusi ei ole esitatud, 
võib saadetise vedu alata pärast 30 päeva 
möödumist kuupäevast, mil sihtkoha pädev 
asutus edastab artikli 8 nõuetele vastava 
vastuvõtukviitungi.

Or. en

Justification

Deletion of superfluous text.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 126
Artikli 34 lõike 3 punkt e

(e) kui 42 päeva jooksul pärast jäätmete e) kui 42 päeva jooksul pärast jäätmete 
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väljavedu ühendusest ei ole lähtekoha pädev 
asutus ühenduses saanud vastuvõtjalt teavet 
jäätmete vastuvõtmise kohta, teavitab ta 
hilinemisest sihtkoha pädevat asutust ja

väljavedu ühendusest ei ole lähtekoha pädev 
asutus ühenduses saanud käitlejalt teavet 
jäätmete vastuvõtmise kohta, teavitab ta 
viivitamatult sihtkoha pädevat asutust ja

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 127
Artikli 34 lõike 3 punkt f

(f) artikli 4 teise lõigu punktis 4 ja artiklis 5 
nimetatud leping sätestab, et:

f) artikli 4 punkti 4 teises lõigus ja artiklis 5 
nimetatud leping sätestab, et:

(i) kui vastuvõtja väljastab ebaõige 
kõrvaldamistõendi, mistõttu finantstagatis 
vabastatakse, kannab ta kulud, mis 
tulenevad kohustusest toimetada jäätmed 
tagasi lähtekoha pädeva asutuse 
jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda või 
taaskasutada või kõrvaldada või need 
alternatiivsel ja keskkonnaohutul viisil;

i) kui käitleja väljastab ebaõige 
kõrvaldamistõendi, mistõttu finantstagatis 
vabastatakse, kannab vastuvõtja kulud, mis 
tulenevad kohustusest toimetada jäätmed 
tagasi lähtekoha pädeva asutuse 
jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda või 
taaskasutamisest või kõrvaldamisest
alternatiivsel ja keskkonnaohutul viisil;

(ii) kolme päeva jooksul kõrvaldatavate 
jäätmete kättesaamisest saadab vastuvõtja 
täidetud saatedokumendi allkirjastatud 
koopiad, välja arvatud kolmandas alapunktis
nimetatud kõrvaldamistõendi, teatajatele ja 
asjaosalistele pädevatele asutustele ja

ii) kolme päeva jooksul kõrvaldatavate
jäätmete kättesaamisest saadab käitleja
täidetud saatedokumendi allkirjastatud 
koopiad, välja arvatud alapunktis iii
nimetatud kõrvaldamistõendi, teatajale ja 
asjaomastele pädevatele asutustele ning

(iii) nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 
30 päeva pärast kõrvaldamise sooritamist 
ning mitte hiljem kui üks kalendriaasta 
pärast jäätmete kättesaamist, kinnitab 
vastuvõtja oma vastutusel, et kõrvaldamine 
on lõpetatud ja saadab saatedokumendi 
allkirjastatud koopiad koos nimetatud 
kinnitusega teatajale ja asjaosalistele
pädevatele asutustele.

iii) nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 
30 päeva pärast kõrvaldamist ja mitte hiljem 
kui üks kalendriaasta pärast jäätmete 
kättesaamist kinnitab käitleja oma 
vastutusel, et kõrvaldamine on toimunud,
ning saadab saatedokumendi allkirjastatud 
koopiad koos nimetatud kinnitusega teatajale 
ja asjaomastele pädevatele asutustele.

Or. en
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Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 128
Artikli 37 lõike 3 punkt d

(d) kui 42 päeva jooksul pärast jäätmete 
väljavedu ühendusest ei ole lähtekoha pädev 
asutus ühenduses saanud vastuvõtjalt teavet 
jäätmete vastuvõtmise kohta, teavitab ta 
hilinemisest sihtkoha pädevat asutust ja

d) kui 42 päeva jooksul pärast jäätmete 
väljavedu ühendusest ei ole lähtekoha pädev 
asutus ühenduses saanud käitlejalt teavet 
jäätmete vastuvõtmise kohta, teavitab ta 
viivitamatult sihtkoha pädevat asutust ja

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 129
Artikli 37 lõike 3 punkt e

(e) artikli 4 punkti 4 teises lõigus ja artiklis 5 
nimetatud lepingus sätestatakse, et:

e) artikli 4 punkti 4 teises lõigus ja artiklis 5 
nimetatud lepingus sätestatakse, et:

(i) kui vastuvõtja väljastab ebaõige tõendi 
taaskasutamise kohta, mistõttu finantstagatis 
vabastatakse, kannab ta kulud, mis 
tulenevad kohustusest toimetada jäätmed 
tagasi lähtekoha pädeva asutuse 
jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda või 
taaskasutada või kõrvaldada need 
alternatiivsel ja keskkonnaohutul viisil;

i) kui käitleja väljastab ebaõige 
kõrvaldamistõendi, mistõttu finantstagatis 
vabastatakse, kannab vastuvõtja kulud, mis 
tulenevad kohustusest toimetada jäätmed 
tagasi lähtekoha pädeva asutuse 
jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda või 
taaskasutamisest või kõrvaldamisest
alternatiivsel ja keskkonnaohutul viisil;

(ii) kolme tööpäeva jooksul pärast ii) kolme tööpäeva jooksul kõrvaldatavate 
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taaskasutatavate jäätmete kättesaamist 
saadab vastuvõtja täidetud saatedokumendi 
allkirjastatud koopiad, välja arvatud 
alapunktis iii nimetatud kõrvaldamistõendi, 
teatajale ja asjaosalistele pädevatele 
asutustele ja

jäätmete kättesaamisest saadab käitleja 
täidetud saatedokumendi allkirjastatud 
koopiad, välja arvatud alapunktis iii
nimetatud kõrvaldamistõendi, teatajale ja 
asjaomastele pädevatele asutustele ning

(iii) nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 
30 päeva pärast kõrvaldamise sooritamist
ning mitte hiljem kui üks kalendriaasta 
pärast jäätmete kättesaamist, kinnitab 
vastuvõtja oma vastutusel, et 
taaskasutamine on lõpetatud ja saadab 
saatedokumendi allkirjastatud koopiad 
nimetatud kinnitusega teatajale ja 
asjaosalistele pädevatele asutustele.

iii) nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 
30 päeva pärast kõrvaldamist ja mitte hiljem 
kui üks kalendriaasta pärast jäätmete 
kättesaamist kinnitab käitleja oma 
vastutusel, et kõrvaldamine on toimunud,
ning saadab saatedokumendi allkirjastatud 
koopiad koos nimetatud kinnitusega teatajale 
ja asjaomastele pädevatele asutustele.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 130
Artikli 37 lõike 3 punkti e alapunkt ii

(ii) kolme tööpäeva jooksul pärast 
taaskasutatavate jäätmete kättesaamist 
saadab vastuvõtja täidetud saatedokumendi 
allkirjastatud koopiad, välja arvatud 
alapunktis iii nimetatud kõrvaldamistõendi, 
teatajale ja asjaosalistele pädevatele 
asutustele ja

ii) kolme päeva jooksul pärast 
taaskasutatavate jäätmete kättesaamist 
saadab vastuvõtja täidetud saatedokumendi 
allkirjastatud koopiad, välja arvatud 
alapunktis iii nimetatud kõrvaldamistõendi, 
teatajale ja asjaomastele pädevatele 
asutustele ning

Or. en

Justification

Alignment to Articles 15(c), 16(d) and 34(3)(f)(ii).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 131
Artikli 46 lõike 1 punkt b

(b) kohe, kui jäätmed on ühendusest välja 
veetud, saadab ühendusest lahkumist 
kontrolliv tolliasutus saatedokumendi koopia 
transiidikoha pädevatele asutustele
ühenduses, sedastades, et jäätmed on 
ühendusest välja veetud.

b) kohe, kui jäätmed on ühendusest välja 
veetud, saadab ühendusest lahkumist 
kontrolliv tolliasutus saatedokumendi 
pitseriga koopia transiidikoha pädeva(te)le 
asutus(t)ele ühenduses, sedastades, et 
jäätmed on ühendusest välja veetud.

Or. en

Justification

Alignment to Articles 34(3)(d), 37(3)(c) and 41(3)(d).

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 132
Artikli 47 lõike 2 punkt b

(b) kohe, kui jäätmed on ühendusest välja 
veetud, saadab ühendusest lahkumist 
kontrolliv tolliasutus saatedokumendi koopia 
transiidikoha pädevatele asutustele 
ühenduses, sedastades, et jäätmed on 
ühendusest välja veetud.

b) kohe, kui jäätmed on ühendusest välja 
veetud, saadab ühendusest lahkumist 
kontrolliv tolliasutus saatedokumendi 
pitseriga koopia transiidikoha pädeva(te)le 
asutus(t)ele ühenduses, sedastades, et 
jäätmed on ühendusest välja veetud.

Or. en

Justification

Alignment to Articles 34(3)(d), 37(3)(c), 41(3)(d) and 46(b).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 133
Artikli 49 lõige 2

2. Liikmesriigid võivad käesoleva 
määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise tagamiseks sätestada lisaks 
muule ka käitluskohtade ja ettevõtjate 
kontrollimise kooskõlas direktiivi 
75/442/EMÜ artikliga 13 ning 
jäätmesaadetiste või nende taaskasutamise 
või kõrvaldamise pistelise kontrollimise.

2. Liikmesriigid peavad käesoleva 
määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise tagamiseks sätestama lisaks 
muule ka käitluskohtade ja ettevõtjate 
kontrollimise kooskõlas direktiivi 
75/442/EMÜ artikliga 13 ning 
jäätmesaadetiste või nende taaskasutamise
või kõrvaldamise pistelise kontrollimise.

Or. en

Justification

The core problem of this regulation is the proper enforcement. That is why the text needs to 
be strengthened.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 134
Artikli 49 lõike 3 punkt b

(b) sihtkohas, kus kontrollitakse vastuvõtjat; b) sihtkohas, kus kontrollitakse vastuvõtjat 
või käitlejat;

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. (See justification to Article 5, 
paragraph 3, point (c).)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 135
Artikli 49 lõige 4
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4. Kontroll võib sisaldada tutvumist 
dokumentidega, identifitseerimist ja 
vajaduse korral jäätmete ülevaatust.

4. Saadetiste kontroll sisaldab tutvumist 
dokumentidega, identifitseerimist ja 
vajaduse korral jäätmete ülevaatust.
Liikmesriigid kontrollivad vähemalt 3% 
nende territooriumil liikuvatest 
jäätmesaadetistest.

Or. en

Justification

It is essential to introduce at least 3 % obligatory checking for shipments as it is the only way 
to maintain the legal strictness, as waste shipment is an environmentally hazardous 
operation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 136
Artikli 50 lõige 4 a (uus)

4 a. Lähte- või sihtriigi pädev asutus 
avalikustab, nt Internetis, saadetise teatises, 
nõusolekus ja kaasasolevates dokumentides 
sisalduva kogu salastamata teabe (vastavalt 
asjaomastele siseriiklikele ja ühenduse 
õigusaktidele) 30 päeva jooksul pärast teate 
saamist.

Or. en

Justification

Information regarding waste shipments should be accessible. This idea is consistent with the 
Aarhus Convention as well as the Directive on the freedom and access to information on the 
environment. If some material is deemed to be confidential based on Community or national 
law, then that can be held back. Reinstatement of amendment 66 adopted in first reading 
adapted to address data confidentiality issues.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 137
Artikkel 56
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Kui liikmesriigid seda taotlevad või kui see 
on muul põhjusel vajalik, korraldab 
komisjon kontaktisikutega korrapäraselt 
koosolekuid, et läbi vaadata käesoleva 
määruse rakendamisel tekkinud küsimused.

Kui liikmesriigid seda taotlevad või kui see 
on muul põhjusel vajalik, korraldab 
komisjon kontaktisikutega korrapäraselt 
koosolekuid, et vaadata läbi käesoleva 
määruse rakendamisel tekkinud küsimused.
Sellistele koosolekutele tuleb kutsuda 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide esindajaid.

Or. en

Justification

New amendment adding the opportunity for non-governmental organisations to participate in 
meetings organised by the Commission at the demand of member states between 
correspondents.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 138
Artikli 57 lõike 1 punkt b

(b) liigitamata jäätmeliigid võib ajutiselt 
lisada IIIB, IV või V lisale, kuni oodatakse 
otsust nende seose kohta asjakohase Baseli 
konventsiooni või OECD otsuse lisaga;

b) liigitamata jäätmeliike tuleb ajutiselt 
käsitleda IV ja V lisas olevatena, kuni 
oodatakse otsust nende kaasamise kohta 
Baseli konventsiooni või OECD otsuse 
asjaomastesse lisadesse või ELi
jäätmeloendisse;

Or. en

Justification

It is an important political priority that the new Annex IIIB, introduced by the Council, be 
deleted. This amendment changes the text of Article 57 which describes the annexes and how 
the annexes can be used. Instead of the Council's proposed procedure which may allow 
adding unclassified wastes to non hazardous Annex IIIB we propose a precautionary 
approach that unclassified waste, until proven NOT to be hazardous be provisionly treated as 
if on Annex IV and V (hazardous). 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 139
Artikli 59 lõige 2

2. Viie aasta jooksul …** vaatab komisjon 
läbi artikli 12 lõike 1 punkti c rakendamise, 
muuhulgas ka selle mõju 
keskkonnakaitsele ja siseturu toimimisele.
Vajaduse korral tehakse ülevaatamise 
käigus asjakohaseid ettepanekuid selle sätte 
muutmiseks.

2. Nelja aasta jooksul … ** vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
ettepaneku alusel selle määruse uuesti läbi 
kooskõlas vastu võetava jäätmete 
raamdirektiiviga.

Or. en

Justification

The European Commission will very soon put forward a Framework Directive proposal on 
waste. This Framework Directive should have consequences on this Regulation which shall 
be taken into account within a 4 years period from the date of application of this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 140
Artikli 59 lõige 2

2. Viie aasta jooksul …** vaatab komisjon 
läbi artikli 12 lõike 1 punkti c rakendamise, 
muuhulgas ka selle mõju keskkonnakaitsele 
ja siseturu toimimisele. Vajaduse korral 
tehakse ülevaatamise käigus asjakohaseid 
ettepanekuid selle sätte muutmiseks.

2. Kolme aasta jooksul … ** vaatab 
komisjon läbi artikli 12 lõike 1 punkti c ja 
artikli 27 rakendamise, muuhulgas ka selle 
mõju keskkonnakaitsele ja siseturu 
toimimisele. Vajaduse korral tehakse 
ülevaatamise käigus asjakohaseid 
ettepanekuid selle sätte muutmiseks.

Or. en

Justification

Three years should be sufficient to implement the EC criteria for environmental protection. 
The suppression of the possibility of using national criteria will help level the playing field for 
environmental protection within Europe.
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The development of a same environmental level playing field for the treatment of waste in all 
member states should be promoted and it is therefore recommended that this rule is only 
applied for a restricted duration. There should be an incentive to develop the same rules all 
over Europe and the proper functioning of the internal market for the recovery of waste.</

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 141
Artikli 62 lõige 1

1. Kõigile Ungarisse taaskasutamiseks 
lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on 
loetletud III ja IV lisas, ja 
taaskasutamiseks ettenähtud 
jäätmesaadetistele, mida nendes lisades 
loetletud ei ole, kehtib kuni 30. juunini 
2005 kooskõlas II jaotisega eelneva 
kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus.

välja jäetud

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha 
käitluskohtadele ajutiste erandite 
kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul 
saavad pädevad asutused esitada 
vastuväiteid nende taaskasutatavate 
jäätmesaadetiste suhtes, mis on loetletud 
III ja IV lisas või taaskasutatavate 
jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes 
lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud 
käitluskohta, millele kohaldatakse ajutisi 
erandeid nõukogu 16. detsembri 1994. 
aasta direktiivide 94/67/EÜ (ohtlike 
jäätmete põletamise kohta) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/80/EÜ (suurtest 
põletusseadmetest õhku paiskuvate teatud 
saasteainete emissiooni piiramise kohta)
teatud sätetest.

Or. en

Justification

Paragraph 1 should be deleted since the expiry date for the transitional arrangements for 
Hungary has expired. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 142
Artikli 62 lõige 3

3. Kõigile Maltale taaskasutamiseks 
lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on 
loetletud III ja IV lisas, ja 
taaskasutamiseks ettenähtud 
jäätmesaadetistele, mida nendes lisades 
loetletud ei ole, kehtib kuni 31. detsembrini 
2005 kooskõlas II jaotisega eelneva 
kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus.

välja jäetud

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha 
käitluskohale ajutiste erandite 
kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul 
saavad pädevad asutused esitada 
vastuväiteid taaskasutatavate 
jäätmetesaadetiste suhtes, mis on loetletud 
III ja IV lisas või taaskasutatavate 
jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes 
lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud 
käitluskohta, milles suhtes kohaldatakse 
ajutisi erandeid direktiivi 2001/80/EÜ 
teatud sätetest.

Or. en

Justification

Paragraph 3 should be deleted since the expiry date for the transitional arrangements for 
Malta will have expired by the date of application of the Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 143
Artikli 62 lõike 2 teise lõigu rida 26

A4030 A4010

Or. en
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Justification

In paragraph 4 referring to Poland, waste entry AD010 contained in the Accession Treaty 
corresponds to entry A4010 in Annex VIII of the Basel Convention, not to entry A4030 (which 
corresponds to entry AD020), which should be corrected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 144
Artikli 62 lõige 5 a (uus)

5 a. Kõigile Bulgaariasse taaskasutamiseks 
lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on 
loetletud III lisas, kehtib kuni 31. 
detsembrini 2014 kooskõlas II jaotisega 
eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku 
menetlus.
Erandina artiklist 12 saavad Bulgaaria 
pädevad asutused esitada kuni 31. 
detsembrini 2009 vastuväiteid järgmiste 
Bulgaariasse saadetavate III ja IV lisas 
loetletud taaskasutamiseks mõeldud 
jäätmete saadetiste suhtes, mis on 
kooskõlas artiklis 11 sätestatud 
vastuväidete põhjustega:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 ja A1030 (vaid arseenile ja 
elavhõbedale viitavad taanded)
A1060
A1140
A2010
A2020
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A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (kohaldatakse vaid polüklooritud 
naftaleenide (PCN) suhtes)
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Seda aega võib pikendada kuni 31. 
detsembrini 2012 kooskõlas direktiivi 
75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 sätestatud 
korraga.
Erandina artiklist 12 saavad Bulgaaria 
pädevad asutused esitada kuni 31. 
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detsembrini 2009 vastuväiteid Bulgaariasse 
saadetavate järgmisi jäätmeid sisaldavate 
saadetiste suhtes, mis on kooskõlas artiklis 
11 sätestatud vastuväidete põhjustega:
a) IV lisas loetletud taaskasutamiseks 
mõeldud jäätmed:
A2050
A3030
A3180, v.a polüklooritud naftaleenid (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
ja
b) lisades loetlemata taaskasutamiseks 
mõeldud jäätmetele.
Erandina artiklist 12 ning sihtkoha 
käitluskohale ajutiste erandite 
kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul 
esitavad Bulgaaria pädevad asutused 
vastuväiteid taaskasutatavate 
jäätmetesaadetiste suhtes, mis on loetletud 
III ja IV lisas või mida nendes lisades 
loetletud ei ole, kuid mis on saadetud 
käitluskohta, mille suhtes kohaldatakse 
ajutisi erandeid direktiivide 96/61/EÜ ja 
2001/80/EÜ teatud sätetest.

Or. en

Justification

Paragraphs 5a and 5b (new) introduce the text of the Accession Treaties for Bulgaria and 
Romania into the Regulation as has been done in paragraphs 1 to 5 for Hungary, Latvia, 
Malta, Poland and Slovakia. In particular a number of waste entries have to be replaced by 
the appropriate entries listed in Annexes III and IV as has been done for Poland.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 145
Artikli 62 lõige 5 b (uus)
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5 b. Kõigile Rumeeniasse taaskasutamiseks 
lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on 
loetletud III lisas, kehtib kuni 31. 
detsembrini 2015 kooskõlas II jaotisega 
eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku 
menetlus.
Erandina artiklist 12 saavad Rumeenia 
pädevad asutused esitada kuni 31. 
detsembrini 2011 vastuväiteid järgmiste 
Rumeeniasse saadetavate III ja IV lisas 
loetletud taaskasutamiseks mõeldud 
jäätmete saadetiste suhtes, mis on 
kooskõlas artiklis 11 sätestatud 
vastuväidete põhjustega:
B2070
B2100, v.a alumiiniumoksiidijäätmed
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 ja A1030 (vaid arseenile, 
elavhõbedale, talliumile viitavad taanded)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
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A3160
A3170
A3180 (kohaldatakse vaid polüklooritud 
naftaleenide (PCN) suhtes)
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Seda aega võib pikendada kuni 31. 
detsembrini 2015 kooskõlas direktiivi 
75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 sätestatud 
korraga.
Erandina artiklist 12 saavad Rumeenia 
pädevad asutused esitada kuni 31. 
detsembrini 2011 vastuväiteid Rumeeniasse 
saadetavate järgmisi jäätmeid sisaldavate 
saadetiste suhtes, mis on kooskõlas artiklis 
11 sätestatud vastuväidete põhjustega:
a) IV lisas loetletud taaskasutamiseks 
mõeldud järgmistele jäätmetele:
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A2050
A3030
A3180, v.a polüklooritud naftaleenid (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
ja
b) lisades loetlemata taaskasutamiseks 
mõeldud jäätmetele.
Seda aega võib pikendada kuni 31. 
detsembrini 2015 kooskõlas direktiivi 
75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 sätestatud 
korraga.
Erandina artiklist 12 ning sihtkoha 
käitluskohale ajutiste erandite 
kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul 
esitavad Rumeenia pädevad asutused 
vastuväiteid taaskasutatavate jäätmete
saadetiste suhtes, mis on loetletud III ja IV 
lisas või mida nendes loetletud ei ole, kuid 
mis on määratud saatmiseks käitluskohta, 
mille suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid 
direktiivide 96/61/EÜ, 2000/76/EÜ ja 
2001/80/EÜ teatud sätetest.

Or. en

Justification

Paragraphs 5a and 5b (new) introduce the text of the Accession Treaties for Bulgaria and 
Romania into the Regulation as has been done in paragraphs 1 to 5 for Hungary, Latvia, 
Malta, Poland and Slovakia. In particular a number of waste entries have to be replaced by 
the appropriate entries listed in Annexes III and IV as has been done for Poland.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 146
Artikli 63 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui ühinemiskuupäev on lõikes 1 
sätestatud kohaldamiskuupäevast hilisem, 
kohaldatakse ühinemiskuupäevale artikli 
62 lõikeid 5a ja 5b, mitte käesoleva artikli 
lõiget 1.

Or. en

Justification

The transitional arrangements for Bulgaria and Romania introduced in Art. 62(5a) and (5b) 
should apply from the time of accession of these countries, but not earlier than the date of 
application of this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 147
II lisa 1. osa lõige 23 a (uus)

23 a. Käitleja ja vahendaja või turustaja 
vahel sõlmitud lepingu koopia või tõend 
lepingu olemasolu kohta, kui vahendaja või 
turustaja tegutseb vastuvõtjana.

Or. en

Justification

Consequential change to the amendment of the definition of consignee in Art. 2(14). The 
wording is similar to Annex II, Part 1, point 23.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 148
II lisa 3. osa lõige 4



AM\579991ET.doc 65/69 PE 362.657v01-00
Freelance-tõlge

ET

4. Transpordil läbitav vahemaa teataja ja 
vastuvõtja vahel, kaasa arvatud võimalikud 
muud marsruudid ettenägematute asjaolude 
puhul ning ühendvedude puhul koht, kus 
üleandmine toimub.

4. Transpordil läbitav vahemaa teataja ja 
käitleja vahel, kaasa arvatud võimalikud 
muud marsruudid ettenägematute asjaolude 
puhul ning ühendvedude puhul koht, kus 
üleandmine toimub.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. The waste is transported to a facility 
which carries out the recovery or disposal. Therefore the transport to the facility is relevant 
in Annex II, Part 3, points 4 and 5.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 149
II lisa 3. osa lõige 5

5. Teave teataja ja vastuvõtja vahel 
toimunud transpordi maksumuse kohta.

5. Teave teataja ja käitleja vahel toimunud 
transpordi maksumuse kohta.

Or. en

Justification

Consequential change to ensure internal consistency. The waste is transported to a facility 
which carries out the recovery or disposal. Therefore the transport to the facility is relevant 
in Annex II, Part 3, points 4 and 5

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 150
II lisa 3. osa lõige 12

12. I osa punktides 22 ja 23 osutatud 
lepingute koopiad.

12. I osa punktides 22, 23 ja 23a osutatud 
lepingute koopiad.

Or. en



PE 362.657v01-00 66/69 AM\579991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Justification

Consequential change to the amendment of the definition of consignee in Art. 2(14) and of 
Annex II Part 1, point 23a (new).

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 151
III lisa 1. osa punkt f a (uus)

f a) Baseli konventsiooni kirjeid B1200 ja 
B1210 ei kohaldata, kui räbu toodeti 
spetsiaalselt kooskõlas siseriiklike ja 
rahvusvaheliste nõuete ja standarditega.

Or. en

Justification

The Regulation on shipments of waste currently in force (Regulation (EEC) No 259/93) 
includes the following heading in Annex II (Green List):

'GC 070 Slags arising from the manufacture of iron and carbon steel (including low alloy 
steel) excluding those slags which have been specifically produced to meet both national and 
relevant international requirements and standards.'

This exception constitutes legislation currently in force. The addition of the above definition 
would guarantee the maintenance of this exception.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 152
IIIB lisa

IIIB LISA
ROHELISSE NIMEKIRJA KANTUD 

JÄÄTMED, MIS OOTAVAD KAASAMIST 
BASELI KONVENTSIOONI VÕI OECD 
OTSUSE VASTAVATESSE LISADESSE, 

NAGU ON OSUTATUD ARTIKLI 57 

välja jäetud
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LÕIKE 1 PUNKTIS b

Or. en

Justification

Unclassified waste should not be seen as "green" waste until it has not been classified. This 
can lead to unclear situations and shipments or exports of potentially hazardous waste. Until 
the final decision of the OECD or Basel Convention waste should be classified as hazardous 
waste.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 153
III B lisa

IIIB LISA
ROHELISSE NIMEKIRJA KANTUD 

JÄÄTMED, MIS OOTAVAD KAASAMIST 
BASELI KONVENTSIOONI VÕI OECD 
OTSUSE VASTAVATESSE LISADESSE, 

NAGU ON OSUTATUD ARTIKLI 57 
LÕIKE 1 PUNKTIS B

välja jäetud

Or. en

Justification

It is an important political priority that the new Annex IIIB, introduced by the Council, be 
deleted. Instead of the Council's proposed procedure which may allow adding unclassified 
wastes to non hazardous Annex IIIB we propose a precautionary approach that unclassified 
waste, until proven NOT to be hazardous be provisionly treated as if on Annex IV and V 
(hazardous).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 154
V lisa sissejuhatuse lõige 2

2. Käesolev lisa koosneb kolmest osast, 
kusjuures 2. ja 3. osa kohaldatakse vaid siis, 

2. Käesolev lisa koosneb kolmest osast, 
kusjuures 2. ja 3. osa kohaldatakse vaid siis, 
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kui 1. osa ei ole kohaldatav. Järelikult tuleb 
selleks, et kindlaks teha, kas konkreetne 
jäätmeliik on käesolevas lisas loetletud, 
eelnevalt kontrollida, kas see on loetletud 
käesoleva lisa 1. osas, ja kui mitte, siis 2. 
osas ja kui ka seal mitte, siis 3. osas.

kui 1. osa A-nimekiri ei ole kohaldatav.
Järelikult tuleb selleks, et kindlaks teha, kas 
konkreetne jäätmeliik on käesolevas lisas 
loetletud, eelnevalt kontrollida, kas see on 
loetletud käesoleva lisa 1. osa A-nimekirjas, 
ja kui mitte, siis 2. osas ja kui ka seal mitte, 
siis 3. osas.

1. osa on jagatud kaheks: A-nimekirjas on 
loetletud vastavalt Baseli konventsiooni 
artikli 1 punkti i alapunktile a ohtlikeks 
klassifitseeritud jäätmeliigid, millele seetõttu 
kehtib ekspordikeeld ning B-nimekirjas on 
loetletud jäätmeliigid, mida ei käsitleta 
Baseli konventsiooni artikli 1 punkti i 
alapunktis a ning millele seetõttu 
ekspordikeeldu ei kehti.

1. osa on jagatud kaheks: A-nimekirjas on 
loetletud vastavalt Baseli konventsiooni 
artikli 1 punkti 1 alapunktile a ohtlikeks 
klassifitseeritud jäätmeliigid, ning B-
nimekirjas on loetletud jäätmeliigid, mida ei
ole klassifitseeritud ohtlikeks.

Seega, kui jäätmeliik on loetletud 1. osas, 
tuleb kontrollida, kas see on loetletud A-
nimekirjas või B-nimekirjas. Juhul, kui
jäätmeliik ei ole loetletud 1. osa A-
nimekirjas ega B-nimekirjas, tuleb 
kontrollida, kas see on loetletud 2. osa 
ohtlike jäätmete hulgas (s.t tärniga tähistatud 
jäätmeliikide hulgas) või 3. osas ja kui see 
on nii, siis kehtib sellele jäätmele
ekspordikeeld.

Seega, kui jäätmeliik on loetletud 1. osa A-
nimekirjas, kehtib sellele ekspordikeeld.
Kui jäätmeliik ei ole loetletud 1. osa A-
nimekirjas, kuid on 2. osa ohtlike jäätmete 
hulgas (s.t tärniga tähistatud jäätmeliikide 
hulgas) või 3. osas, siis kehtib ka sellele
ekspordikeeld.*

_________

* 2. osa on jäätmeliikide nimekiri vastavalt 
jäätmete direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 
lõikele 4 ja ohtlike jäätmete direktiivile 
91/689/EMÜ, kus tärniga (*) märgitud 
jäätmeliike käsitletakse ohtlike jäätmetena.
Tärnita jäätmeliike ei käsitleta ohtlikena.
3. osa pärineb OECD otsuse I ja II osast 
ning 4. liitest ja selles on loetletud ohtlikud 
jäätmed.

Or.en

Justification

Re-introduces amendment 69 and 70 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ 
C 87, 7.4.2004), which was also incorporated in the amended proposal of the European 
Commission (COM(2004)172).



AM\579991ET.doc 69/69 PE 362.657v01-00
Freelance-tõlge

ET

This amendment changes the order of the waste lists in such a way that the EU list of 
hazardous waste has a higher priority than the Basel list of non-hazardous waste.

This amendment replaces amendment 44 in order to make it clearer.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 155
V lisa 3. osa loetelu B a (uus)

Ba-nimekiri:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/96/EÜ 
(elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
kohta) II lisa 1. osas loetletud asju 
sisaldavad jäätmed, v.a juhul, kui:
a) need jäätmed on hinnatud, testitud ja 
märgistatud kui täistöökorras ja mõeldud 
otseseks korduskasutusse võtmiseks;
b) need jäätmed on hinnatud, testitud ja 
märgistatud kui remonditavad ilma ohtliku 
osa kõrvaldamise või taaskasutamiseta.

Or. en

Justification

With the coming into force of the directive on electronic and electrical waste (WEEE) this 
year, it is extremely important that the expected increased volumes of collected WEEE waste 
does not create additional pressure to export this material (under the cover of reuse) to 
developing countries. Already evidence of such exports is evident in reports from enforcement 
projects such as IMPEL. For this reason it is imperative to include a new reference in Part 3 
of Annex V, clarifying that WEE must be decontaminated according the requirements of 
Annex II, Part I, of the WEEE directive or be in full working order, destined for direct re-use, 
or can be repaired in the destination country without disposing of a hazardous component or 
parts (as is being proposed under BASEL discussions).


