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Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 52
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 
artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
133 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon IV osaston säännökset jätteiden viennistä yhteisöstä kolmansiin 
maihin, V osaston säännökset jätteiden tuonnista yhteisöön kolmansista maista ja VI osaston 
säännökset jätteiden siirtämisestä kolmansista maista kolmansiin maihin yhteisön kautta, 
oikeusperustaan kuuluu myös perustamissopimuksen 133 artikla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 53
Johdatno-osan 5 a kappale (uusi)

5 a) Yhteisö on allekirjoittanut 22 päivänä 
toukokuuta 2001 tehdyn pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevan Tukholman 
yleissopimuksen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan komission alkuperäinen maininta pysyvistä orgaanisista 
yhdisteistä tehdystä Tukholman yleissopimuksesta, jonka mukaan on nimenomaisesti 
kiellettyä sallia tällaisten jätteiden hyödyntäminen, kierrätys, talteenotto ja suora käyttö. 
Maininta on välttämätön, koska pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annettua yhteisön asetusta 
voidaan tulkita väärin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 54
Johdanto-osan 19 kappale

19) Kun on kyse huolehdittaviksi 
tarkoitettujen jätteiden siirroista, 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
soveltaa läheisyys-, hyödyntämisen 
ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteita
yhteisön ja kansallisella tasolla siten kuin 
jätteestä 15 päivänä heinäkuuta 1975 
annetussa neuvoston direktiivissä 
75/442/ETY säädetään, toteuttamalla 
perustamissopimuksen mukaisia 
toimenpiteitä tällaisten jätteiden siirtojen 
kieltämiseksi kokonaan tai osittain tai niiden 
vastustamiseksi järjestelmällisesti. Lisäksi 
olisi otettava huomioon direktiivissä 
75/442/ETY säädetty vaatimus, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden on perustettava 
yhtenäinen ja riittävä käsittelylaitosten 
verkosto, jotta yhteisö tulee 

19) Kun on kyse huolehdittaviksi 
tarkoitettujen jätteiden siirroista, 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon
läheisyys-, uudelleenkäytön ja
hyödyntämisen ensisijaisuus- ja 
omavaraisuusperiaatteet yhteisön ja 
kansallisella tasolla siten kuin jätteestä 
15 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa 
neuvoston direktiivissä 75/442/ETY 
säädetään, toteuttamalla 
perustamissopimuksen mukaisia 
toimenpiteitä tällaisten jätteiden siirtojen 
kieltämiseksi kokonaan tai osittain tai niiden 
vastustamiseksi järjestelmällisesti. Lisäksi 
olisi otettava huomioon direktiivissä 
75/442/ETY säädetty vaatimus, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden on perustettava 
yhtenäinen ja riittävä käsittelylaitosten 
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kokonaisuudessaan omavaraiseksi 
jätteenkäsittelyn suhteen ja jäsenvaltiot 
pääsevät kukin erikseen lähemmäksi tätä 
tavoitetta ottaen huomioon maantieteelliset 
olosuhteet tai tietyntyyppisiin jätteisiin 
erikoistuneiden laitosten tarve. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä 
syyskuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan 
kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle 
myönnetyn luvan mukaisesti ja että jäte 
käsitellään yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettuihin huolehtimistoimia koskevien 
oikeudellisesti sitovien 
ympäristönsuojelunormien mukaisesti.

verkosto, jotta yhteisö tulee 
kokonaisuudessaan omavaraiseksi 
jätteenkäsittelyn suhteen ja jäsenvaltiot 
pääsevät kukin erikseen lähemmäksi tätä 
tavoitetta ottaen huomioon maantieteelliset 
olosuhteet tai tietyntyyppisiin jätteisiin 
erikoistuneiden laitosten tarve. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä 
syyskuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan 
kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle 
myönnetyn luvan mukaisesti ja että jäte 
käsitellään yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettuihin huolehtimistoimia koskevien 
oikeudellisesti sitovien 
ympäristönsuojelunormien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Uudelleenkäyttö on perusteettomasti jätetty mainitsematta asiakirjassa, vaikka sen tulisi 
kuulua ensisijaisiin asioihin, koska se on usein kaikkein ympäristöystävällisin 
jätteidenkäsittelytapa..

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 55
Johdanto-osan 20 kappale

20) Kun on kyse hyödynnettäviksi 
tarkoitettujen jätteiden siirroista, 
jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että 
direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan 
kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle 
myönnetyn luvan mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että 
jäte käsitellään yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettuihin hyödyntämistoimiin 
liittyvien oikeudellisesti sitovien 

20) Kun on kyse hyödynnettäviksi 
tarkoitettujen jätteiden siirroista,
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
omavaraisuus-, läheisyys- sekä
uudelleenkäytön ja hyödyntämisen 
periaatteet ja niiden olisi voitava varmistaa, 
että direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan 
kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle 
myönnetyn luvan mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että 
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ympäristönsuojelunormien mukaisesti ja, 
direktiivin 75/442/ETY 7 artiklan 3 kohta 
huomioon ottaen, noudattamalla mainitun 
direktiivin mukaisesti laadittuja 
jätehuoltosuunnitelmia siten, että 
tarkoituksena on varmistaa yhteisön 
lainsäädännössä vahvistettujen 
oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai 
kierrätysvelvoitteiden täyttäminen.

jäte käsitellään yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettuihin hyödyntämistoimiin 
liittyvien oikeudellisesti sitovien 
ympäristönsuojelunormien mukaisesti ja, 
direktiivin 75/442/ETY 7 artiklan 3 kohta 
huomioon ottaen, noudattamalla mainitun 
direktiivin mukaisesti laadittuja 
jätehuoltosuunnitelmia siten, että 
tarkoituksena on varmistaa yhteisön 
lainsäädännössä vahvistettujen 
oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai 
kierrätysvelvoitteiden täyttäminen.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 19 kappaleeseen ehdotetun tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 56
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

32 a) Tämän asetuksen tarkoitusperän 
kiertämisen ehkäisemiseksi on tarpeen 
laatia suuntaviivat sen määrittämiseksi, 
milloin aluksesta tai ajoneuvosta tulee 
direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a kohdan 
mukainen jäte.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus 111; 
johdonmukaisuus esittelijän ehdottaman artiklan uuden 5 a kohdan kanssa.

Jätteinä tarkasteltuina aluksiin liittyy erityispiirteitä. Alukset liikennöivät eri maiden välillä, 
ja ne voi ilmoittaa jätteiksi missä päin maailmaa tahansa. Käytöstä poistettavan aluksen 
omistaja voi kiertää ympäristön kannalta kestävästä käsittelystä aiheutuvat 
käsittelykustannukset kuljettamalla aluksensa kolmanteen maahan, jossa 
jätteidenkäsittelystandardit ovat matalammat, ja ilmoittaa vasta satamaan tulon jälkeen 
aluksen olevan jätettä. Jätteen määritelmän täyttävien alusten osalta jätelainsäädäntöä ja 
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näin ollen myös jätteiden siirrosta annettua asetusta voi kiertää. Jätelainsäädännössä olevan 
porsaanreiän tukkimiseksi tarvitaan suuntaviivoja. Näin on erityisesti siksi, että romuttamista 
odottavia vanhoja aluksia on paljon, ja suurin osa näistä aluksista sisältää huomattavia 
määriä vaarallisia aineita tai materiaaleja. Sama tilanne pätee pienemmässä määrin myös 
romuajoneuvoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 57
1 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) jotka toteutetaan jäsenvaltioiden välillä 
joko kokonaan yhteisön alueella tai siten, 
että jätteet kuljetetaan kolmansien maiden 
kautta;

a) jotka toteutetaan jäsenvaltioiden välillä 
joko kulkemalla toisen jäsenvaltion tai 
kolmannen maan kautta tai ilman tällaista 
kauttakulkua;

a a) jäsenvaltioiden sisällä siten, että 
kuljetaan toisen jäsenvaltion tai kolmannen 
maan kautta;
a b) yksinomaan jäsenvaltioiden sisällä, 
jolloin sovelletaan vain 32 artiklan 
säännöksiä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään asiaa. 1 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdat kattavat IV, V ja VI 
osaston. 1 artiklan 2 kohdan a alakohta on syytä korvata sanamuodolla, josta käy selvästi 
ilmi, mitä se kattaa ja että se kattaa sekä II että III osaston. Uusi a ja aa kohta kattavat II 
osaston ja uusi ab kohta kattaa III osaston, minkä lisäksi siihen sisältyy 1 artiklan 5 kohta, 
joka voidaan poistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González ja Avril Doyle

Tarkistus 58
1 artiklan 3 kohdan d alakohta

d) siirrot, joiden osalta noudatetaan 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
hyväksyntävaatimuksia;

d) eläinten sivutuotteiden siirrot, joiden 
osalta noudatetaan asetuksen (EY) 
N:o 1774/2002 vaatimuksia;

Or. en
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Perustelu

Eläinten sivutuotteita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 on selkeät säännökset 
eläinten eri sivutuotteiden siirroista, käsittelystä ja valvonnasta, muun muassa säännökset 
tiiviistä säiliöistä/ajoneuvoista, yhteisön alueella tapahtuvien siirtojen ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien dokumentoinnista ja jäljitettävyydestä sekä kirjanpidosta. Eläinten sivutuotteet 
ovat osa EU:n ANIMO-järjestelmää (jatkossa TRACES), jossa valvotaan myös niiden siirtoja. 
Jos jo tiukasti valvotut eläinten sivutuotteet sisällytetään jätteiden siirtoja koskeviin 
säädöksiin, syntyy päällekkäisyyksiä ja tarpeettomia kustannuksia ilman lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 59
1 artiklan 3 kohdan e alakohta

e) direktiivin 75/442/ETY 2 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
jätteiden siirrot, jos tällaiset siirrot jo 
kuuluvat muun samankaltaisia säännöksiä 
sisältävän yhteisön lainsäädännön 
soveltamisalaan;

e) direktiivin 75/442/ETY 2 artiklan 
1 kohdan b alakohdan ii, iv ja v alakohdassa
tarkoitettujen jätteiden siirrot, jos tällaiset 
siirrot jo kuuluvat muun samankaltaisia 
säännöksiä sisältävän yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vältetään kaksinkertainen sääntely. Radioaktiivinen jäte (vrt. direktiivin 
75/442/ETY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta) on suljettu pois soveltamisalasta 1 
artiklan 3 kohdan c alakohdassa, ja eläinten sivutuotteet (ruhonosat, lanta jne.; vrt.
direktiivin 75/442/ETY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta) on suljettu pois 1 
artiklan 3 kohdan d alakohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 60
1 artiklan 3 kohdan g a alakohta (uusi)

(g a) yksinomaan yhden jäsenvaltion sisällä 
tapahtuviin jätteiden siirtoihin.

Or. en
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Perustelu

Jätteiden siirroista annettavaa asetusta olisi sovellettava vain sellaisiin siirtoihin, joissa 
ylitetään jäsenvaltioiden ja EU:n rajat. Yksinomaan yhden jäsenvaltion sisällä tapahtuviin 
siirtoihin sovelletaan muuta jätelainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 61
1 artiklan 5 kohta

5. Yksinomaan yhden jäsenvaltion sisällä 
tapahtuviin jätteiden siirtoihin sovelletaan 
ainoastaan 32 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 1 artiklan 3 kohdan uuteen g a alakohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 62
1 artiklan 5 kohta

5. Yksinomaan yhden jäsenvaltion sisällä 
tapahtuviin jätteiden siirtoihin sovelletaan 
ainoastaan 32 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään asiaa. 1 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdat kattavat IV, V ja VI 
osaston. 1 artiklan 2 kohdan a alakohta on syytä korvata sanamuodolla, josta käy selvästi 
ilmi, mitä se kattaa ja että se kattaa sekä II että III osaston. Uusi a ja aa kohta kattavat II 
osaston ja uusi ab kohta kattaa III osaston, minkä lisäksi siihen sisältyy 1 artiklan 5 kohta, 
joka voidaan poistaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 63
2 artiklan 14 alakohta

14) 'vastaanottajalla' vastaanottomaan 
lainkäyttövallan alaista henkilöä tai yritystä, 
jolle jäte siirretään hyödynnettäväksi tai 
huolehdittavaksi;

14) 'vastaanottajalla' vastaanottomaan 
lainkäyttövallan alaista henkilöä tai yritystä 
seuraavasti:

(a) henkilö tai yritys, jolle jäte siirretään ja 
joka vastaa tällaisen jätteen 
hyödyntämisestä tai huolehtimisesta 
(laitos), tai
(b) rekisteröity kauppias, jonka laitos on 
kirjallisesti valtuuttanut toimimaan 
puolestaan vastaanottajana, tai
(c) rekisteröity välittäjä, jonka laitos on 
kirjallisesti valtuuttanut toimimaan 
puolestaan vastaanottajana.
Jos kyseessä on laiton siirto, jossa b tai 
c alakohdassa tarkoitettu kauppias tai 
välittäjä on toiminut vastaanottajana, 
pidetään laitosta, joka on valtuuttanut 
kyseisen kauppiaan tai välittäjän 
toimimaan puolestaan, vastaanottajana tätä 
asetusta sovellettaessa.

Or. en

Perustelu

Baselin yleissopimuksen (2 artiklan 16 ja 19 kohta) ja OECD:n päätöksen (hyväksyttyä 
kauppiasta koskevat määräykset) nojalla kauppias tai välittäjä voivat toimia vastaanottajana. 
Tämä on syytä tehdä selväksi 2 artiklan 14 alakohdassa. Tarkistus vastaa sanamuodoltaan 2 
artiklan 15 alakohdassa esitettyä ilmoituksen tekijän määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 64
2 artiklan 15 alakohta 
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15) 'ilmoituksen tekijällä': 15) 'ilmoituksen tekijällä'
a) jos siirrettävä jäte on peräisin 
jäsenvaltiosta, tämän jäsenvaltion 
lainkäyttövallan alaista luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka aikoo siirtää tai 
siirrättää jätteitä ja jolla on velvollisuus 
tehdä ilmoitus. Ilmoituksen tekijä on jokin
seuraavassa luettelossa mainituista 
henkilöistä tai elimistä seuraavan luettelon 
mukaisessa järjestyksessä: 

i) jos siirrettävä jäte on peräisin jostakin 
jäsenvaltiosta, tämän valtion 
lainkäyttövallan alaista luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka aikoo siirtää tai 
siirrättää jätteitä ja jolla on velvollisuus 
tehdä ilmoitus, eli joku seuraavassa 
luettelossa mainituista henkilöistä tai 
elimistä luettelon mukaisessa järjestyksessä:

i) alkuperäinen tuottaja, tai a) henkilö, jonka toiminta on tuottanut 
jätteen, tai

ii) uusi tuottaja, joka suorittaa toimia ennen 
sen siirtoa, tai

b) henkilö, jolle on myönnetty lupa 
suorittaa esikäsittelyä, sekoittamista tai 
muuta toimintaa, joka muuttaa jätteen 
ominaislaatua tai koostumusta ennen sen 
siirtoa, tai

iii) luvan saanut kerääjä, joka on saman 
tyyppisen jätteen useista eri lähteistä peräisin 
olevista pienistä määristä koonnut 
lähetyksen, jonka siirto alkaa yhdestä 
ilmoitetusta paikasta, tai

c) kerääjä, jolle on myönnetty lupa ja joka 
on koonnut siirrettävän jätteen useista eri 
lähteistä peräisin olevista pienistä määristä 
samantyyppistä jätettä;

iv) rekisteröity kauppias, jonka i 
alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen 
tuottaja, ii alakohdassa tarkoitettu uusi 
tuottaja tai iii alakohdassa tarkoitettu luvan 
saanut kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut 
toimimaan puolestaan ilmoituksen 
tekijänä, tai;

d) siinä tapauksessa, että edellä a, b ja c 
kohdassa yksilöidyt henkilöt eivät ole 
tiedossa, ovat maksukyvyttömiä tai eivät ole 
käytettävissä, ilmoituksen tekijä on kerääjä, 
jolle on myönnetty lupa, tai rekisteröity 
jälleenmyyjä tai välittäjä;

v) rekisteröity välittäjä, jonka i alakohdassa 
tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, 
ii alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai 
iii alakohdassa tarkoitettu luvan saanut 
kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut 
toimimaan puolestaan ilmoituksen 
tekijänä, tai;

e) siinä tapauksessa, että d kohdassa 
yksilöity henkilö ei ole tiedossa, on 
maksukyvytön tai ei ole käytettävissä, 
ilmoituksen tekijä on haltija;

vi) siinä tapauksessa, ettei kukaan i, ii, iii, 
iv ja v alakohdassa yksilöidyistä henkilöistä 
ei ole tiedossa tai he ovat kaikki 
maksukyvyttömiä, haltija.
Jos iv tai v alakohdassa määritelty 
ilmoituksen tekijä laiminlyö jonkin 21–
24 artiklassa asetetun jätteen takaisin 
ottamista koskevan velvollisuuden, 
i alakohdassa tarkoitettua alkuperäistä 
tuottajaa, ii alakohdassa tarkoitettua uutta 
tuottajaa tai iii alakohdassa tarkoitettua 
luvan saanutta kerääjää, joka on 
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valtuuttanut kyseisen kauppiaan tai 
välittäjän toimimaan puolestaan, pidetään 
ilmoituksen tekijänä mainittujen jätteen 
takaisin ottamista koskevien 
velvollisuuksien osalta. Jos kyseessä on 
laiton siirto, josta ilmoituksen on tehnyt iv 
alakohdassa tarkoitettu kauppias tai v 
alakohdassa tarkoitettu välittäjä, pidetään i, 
ii tai iii alakohdassa tarkoitettua henkilöä, 
joka on valtuuttanut kyseisen kauppiaan tai 
välittäjän toimimaan puolestaan, 
ilmoituksen tekijänä tätä asetusta 
sovellettaessa;
b) jos yhteisöön tuodaan tai sen kautta 
siirretään jätettä, joka ei ole peräisin mistään 
jäsenvaltiosta, jotain seuraavista jätteen 
lähtömaan lainkäyttövallan alaisista 
luonnollisista henkilöistä tai 
oikeushenkilöistä, joka aikoo siirtää tai 
siirrättää tai on siirrättänyt jätteitä:

ii) jos yhteisöön tuodaan tai yhteisön kautta 
siirretään jätettä, joka ei ole peräisin mistään 
jäsenvaltiosta, jätteen alkuperämaan
lainkäyttövallan alaista luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka aikoo siirtää tai 
siirrättää tai on siirrättänyt jätteitä:

i) lähtömaan lakien mukaisesti nimettyä
henkilöä tai, jos tällaista henkilöä ei ole 
nimetty,

a) vientimaan lakien mukaisesti nimetty 
henkilö, tai jos tällaista henkilöä ei ole 
nimetty,

ii) jätteen haltijaa sen vientiajankohtana; b) henkilö, jonka hallussa jäte on, jolla on 
lainmukainen määräysvalta jätteen suhteen 
tai jonka hallussa tai lainmukaisessa 
määräysvallassa jäte oli sitä vietäessä 
(haltija); 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältynyt ilmoituksen 
tekijän määritelmä. Neuvoston tekstin mukaan myös kauppiaat ja välittäjät voisivat olla 
ilmoituksen tekijöitä. Tämä voi hämärtää vastuuta ja aiheuttaa jäljitettävyysongelmia. 
Vastuukysymyksen selventämiseksi on parempi käyttää komission tekstiä. Tarkistus vastaa 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia 15 ja 22.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 65
2 artiklan 15 kohdan a alakohdan iii alakohta

iii) luvan saanut kerääjä, joka on saman iii) luvan saanut kerääjä, joka on saman 
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tyyppisen jätteen useista eri lähteistä 
peräisin olevista pienistä määristä koonnut 
lähetyksen, jonka siirto alkaa yhdestä 
ilmoitetusta paikasta, tai

tyyppisen jätteen useista eri lähteistä 
peräisin olevista pienistä määristä koonnut 
lähetyksen, jonka siirto alkaa yhdestä 
ilmoitetusta paikasta, tai kun on kyse 
yhteisön tuottajavastuulainsäädännön, 
kuten direktiivin 2002/96/EY, 
soveltamisalaan kuuluvista jätteistä:
a) luvan saanut kerääjä, joka on saman 
tyyppisen jätteen useista eri lähteistä 
peräisin olevista pienistä määristä koonnut 
lähetyksen, tai
b) tuotteen tuottaja tai 
c) henkilö, joka on sitoutunut järjestämään 
jätteen keräämisen ja/tai käsittelyn tuotteen 
tuottajan puolesta; tai

Or. en

Perustelu

Ehdotetun asetuksen todelliset velvoitteet on sälytetty ilmoituksen tekijälle. Määritelmän tulisi 
mahdollistaa se, että tuottaja, johon sovelletaan yhteisön tuottajavastuujätelainsäädäntöä, 
kuten direktiiviä 2002/96/EY, tai tuottajan puolesta toimiva kolmas osapuoli voi siirtää jätettä 
yhteisön tuottajavastuulainsäädännön nojalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 66
2 artiklan 22 kohta

22) "country of dispatch" means any country 
from which a shipment of waste is planned 
to be initiated or is initiated;

16 . 'lähettäjämaalla' maata, josta jätteen 
siirron suunnitellaan alkavan tai josta siirto 
alkaa; jos kyseessä on jätelaiva tai -alus, 
lähettäjämaalla voidaan tarkoittaa myös 
satamavaltiota, lippuvaltiota ja/tai valtiota, 
jonka lainkäyttövaltaan aluksen omistaja 
tai haltija kuuluu;

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan selkeä määritelmä, kun kyse on jätelaivasta, jotta vältetään laivan ajaminen 
johonkin toiseen satamaan jätesiirtomääräysten kiertämiseksi. Tarkistuksella palautetaan 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämä tarkistus 92.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 67
2 artiklan 24 kohta

24) 'kauttakulkumaalla' maata, joka ei ole 
lähtö- eikä vastaanottomaa ja jonka kautta 
jätteen siirtoa suunnitellaan tai jonka kautta 
jäte siirretään;

24) 'kauttakulkumaalla' maata, joka ei ole 
lähtö- eikä vastaanottomaa ja jonka kautta 
jätteen siirtoa suunnitellaan tai jonka kautta 
jäte siirretään; kun on kyse jätesiirrosta, 
kauttakulkumaalla tarkoitetaan sellaista 
maata, joka ei ole lähettäjä- eikä 
vastaanottajamaa ja jonka satamiin 
jätesiirron toteuttava alus kiinnittyy tai 
aikoo kiinnittyä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 68
II osasto, otsikko

JÄTTEIDEN SIIRROT 
JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ

YHTEISÖN ALUEELLA TAI SITEN, 
ETTÄ KAUTTAKULKU TAPAHTUU 
KOLMANSIEN MAIDEN KAUTTA

JÄTTEIDEN SIIRROT YHTEISÖN 
ALUEELLA JOKO KULKEMALLA 

KOLMANNEN MAAN KAUTTA TAI 
ILMAN TÄLLAISTA KAUTTAKULKUA

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, 
ja sillä selvennetään II osaston soveltamisalaa (kattaa myös jäsenvaltioiden sisällä 
tapahtuvat siirrot siten, että kuljetaan toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 69
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta 

i) liitteessä IV luetellut jätteet; i) liitteessä IV luetellut jätteet, Baselin 
yleissopimuksen liitteissä II ja VIII 
luetellut jätteet mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Jotta on selvää, että kaikkiin vaarallisiin jätteisiin sovelletaan ilmoitusmenettelyä, artiklaan 
on lisätty viittaus Baselin yleissopimuksessa lueteltuihin vaarallisiin jätteisiin. Tämä käy ilmi 
jo liitteen IV I osasta, jossa viitataan näihin kahteen Baselin yleissopimuksen luetteloon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 70
3 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Yleistä vaatimusta, jonka mukaan 
jätteiden mukana on oltava tietyt tiedot 
siten kuin 18 artiklassa säädetään, 
sovelletaan seuraavien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoihin:

2. Yleisiä vaatimuksia, joista säädetään 
18 artiklassa, sovelletaan seuraavien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
siirtoihin, mikäli siirrettävän jätteen määrä 
on enemmän kuin 20 kilogrammaa:

Or. en

Perustelu

Pientä jätemäärää siirrettäessä on suhteetonta vaatia sopimuksen tekemistä sekä edellyttää 
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liitteessä VII olevan asiakirjan toimittamista 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jätteiden 
siirron yhteydessä. Pieniä jätemääriä voi lähettää postitse, kuten palautusjärjestelmissä 
tehdään, tai rajan ylittävä henkilö voi kantaa niitä mukanaan (esimerkiksi tuodessaan 
maahan jätepakkauksen tai jätteenä olevan sanomalehden). Jos halutaan säilyttää nykyiset 
vapaaehtoiset palautusjärjestelmät, ei ole syytä asettaa tällaisia velvoitteita kuluttajille, jotka 
palauttavat jätettä hyödynnettäväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 71
3 artiklan 4 kohta

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista 
ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä 
ei sovelleta sellaisten jätteiden siirtoihin, 
jotka on nimenomaan tarkoitettu 
laboratoriossa analysoitaviksi niiden 
fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien 
tai sen määrittämiseksi, soveltuvatko ne 
hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi. 
Tällöin sovelletaan 18 artiklassa säädettyjä 
menettelyä koskevia vaatimuksia. 
Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi 
tarkoitetun tällaisen menettelystä 
vapautettavan jätteen määrä määritetään sen 
mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä 
tapauksessa analyysin asianmukaiseen 
suorittamiseen riittävä vähimmäismäärä, 
eikä se saa olla yli 25 kiloa.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista 
ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä 
ei sovelleta sellaisten jätteiden siirtoihin, 
jotka on nimenomaan tarkoitettu 
laboratoriossa analysoitaviksi tai 
koetarkoituksiin niiden fysikaalisten tai 
kemiallisten ominaisuuksien tai sen 
määrittämiseksi, soveltuvatko ne 
hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi. 
Tällöin sovelletaan 18 artiklassa säädettyjä 
menettelyä koskevia vaatimuksia. 
Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi 
tarkoitetun tällaisen menettelystä 
vapautettavan jätteen määrä määritetään sen 
mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä 
tapauksessa analyysin asianmukaiseen 
suorittamiseen riittävä vähimmäismäärä, 
eikä se saa olla yli 25 kiloa.

Or. de

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuudesta vapauttamisen pitäisi koskea myös tutkimus- ja kehitystarkoituksissa 
toteutettavia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia sekä teknisiä kokeita varten tapahtuvaa 
jätteiden siirtoa maasta toiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 72
3 artiklan 4 kohta
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4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista 
ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä 
ei sovelleta sellaisten jätteiden siirtoihin, 
jotka on nimenomaan tarkoitettu 
laboratoriossa analysoitaviksi niiden 
fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien 
tai sen määrittämiseksi, soveltuvatko ne 
hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi. 
Tällöin sovelletaan 18 artiklassa säädettyjä 
menettelyä koskevia vaatimuksia. 
Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi 
tarkoitetun tällaisen menettelystä 
vapautettavan jätteen määrä määritetään sen 
mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä 
tapauksessa analyysin asianmukaiseen 
suorittamiseen riittävä vähimmäismäärä, 
eikä se saa olla yli 25 kiloa.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista 
ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä 
ei sovelleta sellaisten jätteiden siirtoihin, 
jotka on nimenomaan tarkoitettu 
laboratoriossa analysoitaviksi niiden 
fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien 
tai sen määrittämiseksi, soveltuvatko ne 
hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi. 
Tällöin sovelletaan 18 artiklassa säädettyjä 
menettelyä koskevia vaatimuksia. 
Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi 
tarkoitetun tällaisen menettelystä 
vapautettavan jätteen määrä määritetään sen 
mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä 
tapauksessa analyysin asianmukaiseen 
suorittamiseen riittävä vähimmäismäärä, 
eikä se saa olla yli 25 kiloa. 
Koetarkoituksiin käytettävissä 
hyödyntämis- ja huolehtimislaitoksissa 
jätteiden määrä voi olla 
kolminkymmenkertainen.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuudesta vapauttamisen pitäisi koskea myös tutkimus- ja kehitystarkoituksissa 
toteutettavia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia sekä teknisiä kokeita varten tapahtuvaa 
jätteiden siirtoa maasta toiseen. On kuitenkin syytä sallia suurempien määrien siirtäminen, 
koska teknisiin kokeisiin voidaan tarvita muutaman sadan kilon verran jätettä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 73
3 artiklan 5 kohta

5. Kun kotitalouksilta kerättyä sekalaista 
yhdyskuntajätettä (jätenimike 20 03 01), 
myös siinä tapauksessa, että tällaisen 
keruun piiriin kuuluu myös muilta 
tuottajilta peräisin oleva mainitunlainen 
jäte, siirretään hyödyntämis- tai 
huolehtimislaitoksiin, näihin siirtoihin 
sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti 

Poistetaan.
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samoja säännöksiä kuin huolehdittavaksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoihin.

Or. de

Perustelu

Sekalaisesta yhdyskuntajätteestä ei tarvitse säätää erikseen. Kyseinen jäte sisältyy 
periaatteessa 12 artiklassa tarkoitettuihin vastalauseperusteisiin. Näillä perusteilla 
varmistetaan riittävä suojelun taso.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 74
3 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Huolehdittaviksi tarkoitettujen 
jätteiden siirtoihin sovellettavia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun siirretään 
jätteitä, jotka sisältävät kemikaaleja, jotka 
on lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä 
(POP-yhdisteitä) koskevan 22 päivänä 
toukokuuta 2001 tehdyn Tukholman 
yleissopimuksen liitteessä A, B ja C tai 
jotka koostuvat näistä kemikaaleista taikka 
ovat niiden saastuttamia, ja joihin on 
sovellettava kyseisen yleissopimuksen 
6 artiklan 1 kohdan säännöksiä, joissa 
muun muassa kielletään huolehtimistoimet, 
jotka voivat johtaa pysyvien orgaanisten 
yhdisteiden hyödyntämiseen, kierrätykseen, 
talteenottoon, välittömään 
uudelleenkäyttöön tai vaihtoehtoiseen 
käyttöön. 

Or. en

Perustelu

Pysyviin orgaanisiin yhdisteisiin on sovellettava Tukholman yleissopista, jolla kielletään 
niiden hyödyntäminen. EU:n POP-asetus ei ole täysin yksiselitteinen POP-jätteen 
hyödyntämis/kierrätyskiellon suhteen. Neuvosto poisti kyseisiä yhdisteitä koskevat 
täsmennykset. Tarkistuksella palautetaan komission teksti.
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Tarkistus by Gyula Hegyi

Tarkistus 75
3 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Huolehdittaviksi tarkoitettujen 
jätteiden siirtoihin sovellettavia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun siirretään 
jätteitä, jotka sisältävät kemikaaleja, jotka 
on lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä 
(POP-yhdisteitä) koskevan 22 päivänä 
toukokuuta 2001 tehdyn Tukholman 
yleissopimuksen liitteessä A, B ja C tai 
jotka koostuvat näistä kemikaaleista taikka 
ovat niiden saastuttamia . 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan komission alkuperäinen maininta pysyvistä orgaanisista 
yhdisteistä tehdystä Tukholman yleissopimuksesta, jonka mukaan on nimenomaisesti 
kiellettyä sallia tällaisten jätteiden hyödyntäminen, kierrätys, talteenotto ja suora käyttö. 
Maininta on välttämätön, koska pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annettua yhteisön asetusta 
voidaan tulkita väärin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 76
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

Jätteen siirtäminen voi alkaa sen jälkeen, 
kun ilmoituksen tekijä on saanut:
a) lähettävän toimivaltaisen viranomaisen 
kirjallisen hyväksynnän; kun on kyse 
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuista hyödynnettävistä jätteistä, 
voidaan 9 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetun 30 päivän 
määräajan umpeuduttua otaksua 
lähettävän toimivaltaisen viranomaisen 
antaneen hiljaisen hyväksynnän,
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b) vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen kirjallisen hyväksynnän; kun 
on kyse 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuista hyödynnettävistä jätteistä, 
voidaan 9 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetun 30 päivän 
määräajan umpeuduttua otaksua 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen antaneen hiljaisen 
hyväksynnän, ja
c) kauttakulkumaan toimivaltaisen 
viranomaisen kirjallisen hyväksynnän tai 
kun 9 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettu kyseistä 
viranomaista koskeva 30 päivän määräaika 
on kulunut umpeen, jolloin viranomaisen 
voidaan otaksua antaneen hiljaisen 
hyväksynnän.

Or. en

Perustelu

"Hiljaisesta hyväksynnästä" luopuminen hyödynnettävien jätteiden siirtojen yhteydessä on 
vastoin tavoitetta eli yksinkertaisempia säännöksiä. Kyseinen väline on nykykäytännössä 
menettelyjä huomattavasti helpottava tekijä (aiempi tarkistus 95).

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 77
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kun kyseessä on vapaaehtoinen 
palautusjärjestelmä, jonka tuotteen tuottaja 
on luonut tuotteidensa ottamiseksi takaisin 
sen jälkeen kun loppukäyttäjä on hylännyt 
ne, edellä 1 kohdassa tarkoitettu sopimus 
voi olla tuotteen tuottajan tai hänen 
valtuuttamansa sopimuspuolen ja 
vastaanottajan välinen sopimus, tuotteen 
tuottaja tai hänen valtuuttamansa 
sopimuspuoli voi täyttää 6 artiklassa 
(rahoitusvakuus) asetetut velvoitteet.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan säilyttää tuotteiden tuottajien luomat vapaaehtoiset keräys- ja 
kierrätysjärjestelmät, jotta kaikki jäte ei päädy kaatopaikoille. Jotta tällaiset vapaaehtoiset 
ohjelmat ovat toimivia, on tehtävä selväksi, että näissä tapauksissa tuotteen tuottaja voi 
vastata ilmoituksen tekijälle asetetuista velvoitteita, jotka koskevat rahoitusvakuutta ja 
sopimuksen tekemistä vastaanottajan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González jaKarl-Heinz Florenz

Tarkistus 78
5 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) vastaanottajan tai laitoksen velvollisuus 
antaa 16 artiklan e alakohdan mukaisesti 
todistus siitä, että jäte on hyödynnetty tai 
siitä on huolehdittu jätteen siirtoa koskevan 
ilmoituksen, siinä olevien ehtojen ja tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

c) laitoksen velvollisuus antaa 16 artiklan 
e alakohdan mukaisesti todistus siitä, että 
jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu 
jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen, siinä 
olevien ehtojen ja tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus. Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 9 kohdan ja 
OECD:n sopimuksen nojalla vain laitoksella (ei vastaanottajalla) on velvollisuus antaa 
ilmoitus jätteen vastaanottamisesta ja toimittaa myöhemmin todistus siitä, että hyödyntäminen 
ja huolehtiminen on saatettu päätökseen. Tätä ilmentävät varsinkin liitteessä IB oleva 
siirtoasiakirja (kohdat 17 ja 18) sekä 15 artiklan c ja e alakohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 79
5 artiklan 4 kohta

4. Jos jäte siirretään väliaikaisia 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten, 
sopimuksessa on määrättävä seuraavista 
vastaanottajan tai vastaanottavan laitoksen

4. Jos jäte siirretään väliaikaisia 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten, 
sopimuksessa on määrättävä seuraavista 
lisävelvollisuuksista:
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lisävelvollisuuksista:
a) velvollisuus antaa 15 artiklan d ja 
tarvittaessa e alakohdan mukaisesti 
todistukset siitä, että jäte on hyödynnetty tai 
siitä on huolehdittu ilmoituksen, siinä 
olevien ehtojen ja tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti; ja

a)vastaanottavan laitoksen velvollisuus 
antaa 15 artiklan d ja tarvittaessa 
e alakohdan mukaisesti todistukset siitä, että 
jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu 
ilmoituksen, siinä olevien ehtojen ja tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisesti; ja

b) velvollisuus antaa soveltuvin osin 
15 artiklan f alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti ilmoitus alkuperäisen lähtömaan 
alkuperäiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

b)vastaanottajan velvollisuus antaa 
soveltuvin osin 15 artiklan f alakohdan 
ii alakohdan mukaisesti ilmoitus 
alkuperäisen lähtömaan alkuperäiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus. (Ks. 5 artiklan 3 kodan c alakohtaa koskevan 
tarkistuksen perustelu.).

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 80
6 artiklan 5 kohdan 2 alakohta

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on 
vapautettava, kun ilmoituksen tekijä on
esittänyt selvityksen siitä, että jäte on 
saapunut vastaanottopaikkaansa ja se on 
hyödynnetty tai siitä on huolehdittu 
ympäristön kannalta hyväksyttävällä 
tavalla. Tällainen selvitys on annettava
16 artiklan e alakohdassa tarkoitetulla 
todistuksella tai tapauksen mukaan 
15 artiklan e alakohdassa tarkoitetulla 
todistuksella väliaikaisten hyödyntämis- tai 
huolehtimistoimien toteuttamisesta.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on 
vapautettava, kun asianomainen 
toimivaltainen viranomainen on saanut 
16 artiklan e alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen tai tapauksen mukaan 
15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen väliaikaisten hyödyntämis- tai 
huolehtimistoimien toteuttamisesta.

Or. en

Perustelu

15 ja 16 artiklan mukaan laitoksella (ei vastaanottajalla) on velvollisuus antaa todistus siitä, 
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että hyödyntäminen ja huolehtiminen on saatettu päätökseen, ja lähettää todistuksen sisältävä 
siirtoasiakirja ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 
21 artiklan 8 kohdan, 23 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 3 kohdan f alakohdan i alakohdan ja 
37 artiklan 3 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan todistuksen antamisella vapautetaan 
rahoitusvakuus. Johdonmukaisuuden vuoksi näin on syytä säätää myös 6 artiklan 5, 6 ja 
8 alakohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 81
6 artiklan 6 kohta

6. Jos jäte siirretään väliaikaisia 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten ja 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimet jatkuvat 
vastaanottomaassa, rahoitusvakuus tai 
vastaava vakuutus voidaan 5 kohdasta 
poiketen vapauttaa, kun jäte lähtee 
väliaikaisesta laitoksesta ja ilmoituksen 
tekijä on toimittanut selvityksen siitä, että 
väliaikainen toimi on saatettu päätökseen. 
Tällainen selvitys on annettava 15 artiklan 
d alakohdassa tarkoitetulla todistuksella. 
Jos jäte tällöin siirretään edelleen johonkin 
hyödyntämis- tai huolehtimislaitokseen, 
tarvitaan tätä varten uusi rahoitusvakuus tai 
vastaava vakuutus, paitsi jos 
vastaanottomaan toimivaltainen 
viranomainen katsoo, ettei tällaista 
rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta 
tarvita. Tällöin vastaanottomaan 
toimivaltainen viranomainen on vastuussa 
velvollisuuksista, jotka syntyvät, jos 
kyseessä on laiton siirto, tai jätteen takaisin 
ottamisesta, jos siirtoa tai myöhempää 
hyödyntämis- tai huolehtimistointa ei voida 
toteuttaa aiotulla tavalla.

6. Jos jäte siirretään väliaikaisia 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten ja 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimet jatkuvat 
vastaanottomaassa, rahoitusvakuus tai 
vastaava vakuutus voidaan 5 kohdasta 
poiketen vapauttaa, kun jäte lähtee 
väliaikaisesta laitoksesta ja asianomainen 
toimivaltainen viranomainen on saanut
15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen. Jos jäte tällöin siirretään 
edelleen johonkin hyödyntämis- tai 
huolehtimislaitokseen, tarvitaan tätä varten 
uusi rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, 
paitsi jos vastaanottomaan toimivaltainen 
viranomainen katsoo, ettei tällaista 
rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta 
tarvita. Tällöin vastaanottomaan 
toimivaltainen viranomainen on vastuussa 
velvollisuuksista, jotka syntyvät, jos 
kyseessä on laiton siirto, tai jätteen takaisin 
ottamisesta, jos siirtoa tai myöhempää 
hyödyntämis- tai huolehtimistointa ei voida 
toteuttaa aiotulla tavalla.

Or. en

Perustelu

15 ja 16 artiklan mukaan laitoksella (ei vastaanottajalla) on velvollisuus antaa todistus siitä, 
että hyödyntäminen ja huolehtiminen on saatettu päätökseen, ja lähettää todistuksen sisältävä 
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siirtoasiakirja ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 
21 artiklan 8 kohdan, 23 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 3 kohdan f alakohdan i alakohdan ja 
37 artiklan 3 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan todistuksen antamisella vapautetaan 
rahoitusvakuus. Johdonmukaisuuden vuoksi näin on syytä säätää myös 6 artiklan 5, 6 ja 
8 alakohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 82
6 artiklan 8 kohdan 2 alakohta

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus 
vapautetaan, kun ilmoituksen tekijä on 
esittänyt selvityksen siitä, että kyseinen jäte 
on saapunut vastaanottopaikkaansa ja 
jätteestä on huolehdittu tai se on 
hyödynnetty ympäristön kannalta 
hyväksyttävällä tavalla. Edellä 5 kohdan 
toisen alakohdan toista virkettä ja 6 kohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus 
vapautetaan, kun asianomainen 
toimivaltainen viranomainen on saanut 
16 artiklan e alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen tai tapauksen mukaan 
15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen väliaikaisten hyödyntämis- tai 
huolehtimistoimien toteuttamisesta. Edellä 
6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

15 ja 16 artiklan mukaan laitoksella (ei vastaanottajalla) on velvollisuus antaa todistus siitä, 
että hyödyntäminen ja huolehtiminen on saatettu päätökseen, ja lähettää todistuksen sisältävä 
siirtoasiakirja ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 
21 artiklan 8 kohdan, 23 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 3 kohdan f alakohdan i alakohdan ja 
37 artiklan 3 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan todistuksen antamisella vapautetaan 
rahoitusvakuus. Johdonmukaisuuden vuoksi näin on syytä säätää myös 6 artiklan 5, 6 ja 
8 alakohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 83
9 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Kauttakulkumaan toimivaltaisen 
viranomaisen voidaan katsoa antaneen 
hiljaisen hyväksyntänsä, jos se ei ole 
esittänyt vastalausetta mainitussa 30 päivän 
määräajassa.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
voidaan katsoa antaneen hiljaisen 
hyväksyntänsä, jos se ei ole esittänyt 
vastalausetta mainitussa 30 päivän 
määräajassa.
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Or. en

Perustelu

"Hiljaisesta hyväksynnästä" luopuminen hyödynnettävien jätteiden siirtojen yhteydessä on 
vastoin tavoitetta eli yksinkertaisempia säännöksiä. Kyseinen väline on nykykäytännössä 
menettelyjä huomattavasti helpottava tekijä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 84
9 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Kun kyseessä on hyödynnettäväksi 
(uudelleenkäyttö mukaan luettuna) 
siirrettävä jäte, johon sovelletaan yhteisön 
tuottajavastuulainsäädäntöä (esimerkiksi 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
annettu direktiivi 2002/96/EY), kaikkien 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten voidaan otaksua antaneen 
hiljaisen hyväksynnän, jos ne eivät ole 
esittäneet ilmoitettua siirtoa (tai yleisen 
ilmoituksen tapauksessa siirtoja) koskevaa 
vastalausetta mainitussa 30 päivän 
määräajassa.

Or. en

Perustelu

OECD:n päätöksessä C(2001)107 tunnustetaan nimenomaan mahdollisuus soveltaa 
hyödynnettäväksi tarkoitettuun jätteeseen hiljaista hyväksyntää. Kun direktiivi 2002/96/EY on 
pantu täytäntöön, hyödynnettäväksi (romulaitteiden ja -osien uudelleenkäyttö mukaan 
luettuna) odotetaan tulevan valtaisat määrät sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Direktiivissä 
otetaan huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirrot jäsenvaltiosta toiseen romun 
toimittamiseksi käsittely- ja kierrätyslaitoksiin.

Jos vaaditaan kirjallista etukäteishyväksyntää, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
eivät todennäköisesti kykene selviytymään odotettavissa olevasta ilmoitusruuhkasta eivätkä 
noudattamaan 30 päivän määräaikaa. Näin ollen syntyisi viiveitä ja jätteiden kasaantumista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 85
9 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Kauttakulkumaan toimivaltaisen 
viranomaisen voidaan katsoa antaneen 
hiljaisen hyväksyntänsä, jos se ei ole 
esittänyt vastalausetta 3 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen, 
liitteen IV II osaan kuuluvien jätteiden 
siirtämistä koskevaa vastalausetta 
mainitussa 30 päivän määräajassa.

Or. de

Perustelu

"Hiljaisesta hyväksynnästä" luopuminen hyödynnettävien jätteiden siirtojen yhteydessä on 
vastoin tavoitetta eli yksinkertaisempia säännöksiä. Kyseinen väline on nykykäytännössä 
menettelyjä huomattavasti helpottava tekijä. Pyyntö koskee nykyiseen "keltaiseen 
jäteluetteloon" sisältyviä jätteitä (asetuksen (ETY) 259/93 liite III).

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 86
9 artiklan 7 kohta

7. Suunnitellun siirron mukainen jätteen 
hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen on 
saatettava päätökseen viimeistään yhden 
kalenterivuoden kuluttua siitä, kun 
vastaanottaja on vastaanottanut jätteen, 
jolleivät asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset ole määränneet lyhyempää 
määräaikaa.

7. Suunnitellun siirron mukainen jätteen 
hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen on 
saatettava päätökseen viimeistään yhden 
kalenterivuoden kuluttua siitä, kun laitos on 
vastaanottanut jätteen, jolleivät asianomaiset 
toimivaltaiset viranomaiset ole määränneet 
lyhyempää määräaikaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus.(Ks. 5 artiklan 3 kodan c alakohtaa koskevan 
tarkistuksen perustelu.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 87
9 artiklan 9 a kohta (uusi)

9 a. Vastaanottaja saa lähtömaan 
toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksen edelleen toimittamisesta, 
vastaanottomaan toimivaltaiselta 
viranomaiselta kopion 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetusta 
vastaanottovahvistuksesta sekä kopion 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
toimivaltaisten viranomaisten päätöksestä.

Or.de

Perustelu

Nykyistä jätesiirtoasetusta vastaavasti jätteiden vastaanottajan olisi ehdottomasti saatava 
tieto ilmoitusmenettelyn kulusta, koska hän on jo tehnyt ilmoituksen tekijän kanssa 
sopimuksen jätteiden käsittelystä ja asiassa saattaa ilmetä tärkeitä muutoksia, jotka voivat 
vaikuttaa jätteiden siirtoon (esim. laitoksen toiminnan lakkauttaminen, kapasiteetin 
purkaminen).

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 88
10 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Lähettävän ja vastaanottavan maan 
viranomaiset voivat vaatia vastaanottajaa 
laatimaan säännöllisesti selonteon, johon 
sisältyvät kaikki jätteenkäsittelytoimet.

Selontekoon on sisällytettävä kaikki 
jätteiden saapumiset ja poistumiset jokaisen 
käsittelymenetelmän osalta siten, että 
viranomaiset voivat milloin tahansa 
varmentaa, että jätteiden siirrot toteutetaan 
ilmoituksen mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vaatia tietoja, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkkailla 
jätevirtoja ja jätteenkäsittelymenetelmiä. (I täysistuntokäsittelyssä hyväksytty tarkistus 33).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 89
11 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

(a a) suunniteltu siirto tai jätteestä 
huolehtiminen ei täyttäisi Baselin 
yleissopimuksen velvoitteita ympäristön 
kannalta hyväksyttävän hallinnoinnin 
varmistamisesta ja vaarallisten ja muiden 
jätteiden maan rajat ylittävien siirtojen 
vähentämisestä minimiinsä eikä 
jätehuollon kansallisen omavaraisuuden 
periaatetta; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan vähentää vientiä ja luoda kiinteämpi yhteys Baselin 
yleissopimukseen. Tarkistus liittyy 12 artiklaan esitettyyn samanlaiseen tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 90
11 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on 
aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti 
laiminlyönyt 15 ja 16 artiklan 
noudattamisen; tai

d) ilmoituksen tekijä tai laitos on aiempien 
siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 
15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus. (Ks. 5 artiklan 3 kodan c alakohtaa koskevan 
tarkistuksen perustelu.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 91
11 artiklan 1 kohdan g alakohdan i alakohta

i) omavaraisuusperiaatteen soveltamiseksi 
yhteisön ja kansallisella tasolla, tai

i) omavaraisuusperiaatteen soveltamiseksi 
yhteisön tasolla, tai

Or. en

Perustelu

Myös jätehuollossa on syytä soveltaa sisämarkkinoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 92
11 artiklan 1 kohdan h alakohta

h) jäte käsitellään laitoksessa, johon 
sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa 
ei käytetä mainitun direktiivin 9 artiklan 
4 kohdassa määriteltyjä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen 
luvan edellyttämällä tavalla; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Menettely voisi olla ristiriidassa sisämarkkinaperiaatteiden kanssa.



PE 362.657v01-00 28/71 AM\579991FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 93
12 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) suunniteltu siirto tai jätteen 
hyödyntäminen ei olisi direktiivin 
75/442/ETY eikä erityisesti sen 3, 4, 7 ja 
10 artiklan mukainen; tai

a) suunniteltu siirto tai jätteen 
hyödyntäminen ei olisi direktiivin 
75/442/ETY eikä erityisesti sen 3, 4, 7 ja 
10 artiklan mukainen, alla olevien kohtien 
mukaisia tapauksia lukuun ottamatta; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää asiaa ja välttää päällekkäisyyksiä. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin selvensi 16. joulukuuta 2004 antamassaan tuomiossa (asia C-277/02) asetuksen 
259/93 7 artiklan 4 kohdan a alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa. Tuomion mukaan 
toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää vastalauseita, jos vastaanottavassa maassa 
sovelletaan alhaisempia käsittelynormeja kuin lähettävässä maassa. Tällainen 
vastalauseperuste sisältyy 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaan; asetuksen 259/93 7 artiklan 
4 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta sisältyy pienin muutoksin 12 artiklan 
1 kohdan c alakohtaan, mikä voidaan katsoa päällekkäisyydeksi. Pientä päällekkäisyyttä voi 
olla myös 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 12 artiklan 1 kohdan h, j ja k alakohdan 
välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 94
12 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

(a a) suunniteltu siirto tai jätteestä 
huolehtiminen ei täyttäisi Baselin 
yleissopimuksen velvoitteita ympäristön 
kannalta hyväksyttävän hallinnoinnin 
varmistamisesta ja vaarallisten ja muiden 
jätteiden maan rajat ylittävien siirtojen 
vähentämisestä minimiinsä eikä 
jätehuollon kansallisen omavaraisuuden 
periaatetta; tai

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan vähentää vientiä ja luoda kiinteämpi yhteys Baselin 
yleissopimukseen. Tarkistus liittyy 11 artiklaan esitettyyn samanlaiseen tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 95
12 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) suunniteltu siirto tai jätteen 
hyödyntäminen ei vastustavassa maassa 
toteutettavien toimien osalta olisi 
ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen tai terveyden suojeluun 
liittyvän kansallisen lainsäädännön 
mukainen; tai

b) suunniteltu siirto tai jätteen 
hyödyntäminen ei vastustavassa maassa 
toteutettavien toimien osalta olisi 
ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen, terveyden suojeluun tai 
ympäristöverotukseen liittyvän, yhteisön 
direktiivien täytäntöönpanemiseksi ja 
yhteisön asetusten mukaisesti annetun
kansallisen lainsäädännön mukainen; tai

Or. en

Perustelu

Jätteiden siirrosta annettavan asetuksen asianmukainen ja yhdenmukainen soveltaminen 
edellyttää, että vastalauseoptiot perustuvat kaikissa maissa samoihin yhteisiin käsitteisiin ja 
viiteasetuksiin. 

Vastustavan maan ei pidä sallia oman lainsäädäntönsä käyttämistä vastalauseperusteena, 
ellei se perustu yhteisön lainsäädäntöön. Tämä sekä eräät kansalliset 
ympäristöverotusjärjestelmät vääristäisivät sisämarkkinoiden toimintaa ja aiheuttaisivat 
enemmän oikeuskiistoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 96
12 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) suunniteltu siirto tai jätteen 
hyödyntäminen ei olisi lähtömaan jätteen 
hyödyntämiseen liittyvän kansallisen 

Poistetaan.
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lainsäädännön mukainen, myös silloin, 
kun suunniteltuun siirtoon kuuluva jäte on 
tarkoitettu hyödynnettäväksi laitoksessa, 
jonka käsittelynormit ovat tietyn jätteen 
osalta alhaisemmat kuin lähtömaan 
normit, ottaen samalla huomioon tarpeen 
varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta;

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä luodaan esteitä Euroopan kierrätys- ja hyödyntämismarkkinoille, mutta ei 
vahvisteta EU:n jätehuollon ympäristönormeja. Lisäksi sen sanamuoto on sekä epämääräinen 
että monimutkainen, mistä voisi olla seurauksena laittomien jätesiirtojen lisääntyminen ja 
todennäköisesti enemmän oikeuskiistoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 97
12 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) suunniteltu siirto tai jätteen 
hyödyntäminen ei olisi lähtömaan jätteen 
hyödyntämiseen liittyvän kansallisen 
lainsäädännön mukainen, myös silloin, kun 
suunniteltuun siirtoon kuuluva jäte on 
tarkoitettu hyödynnettäväksi laitoksessa, 
jonka käsittelynormit ovat tietyn jätteen 
osalta alhaisemmat kuin lähtömaan 
normit, ottaen samalla huomioon tarpeen 
varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta;

c) suunniteltu siirto tai jätteen 
hyödyntäminen ei olisi lähtömaan jätteen 
hyödyntämiseen liittyvän, yhteisön 
direktiivien täytäntöönpanemiseksi ja 
yhteisön asetusten mukaisesti annetun 
kansallisen lainsäädännön mukainen, ottaen 
samalla huomioon tarpeen varmistaa 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta;

Tätä ei sovelleta, jos: Tätä ei sovelleta, jos:
i) on olemassa vastaavaa, erityisesti jätteisiin 
liittyvää yhteisön lainsäädäntöä ja jos 
vaatimuksia, jotka ovat vähintään yhtä tiukat 
kuin yhteisön lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, on otettu käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössä, jonka osaksi kyseinen 
yhteisön lainsäädäntö on saatettu;

i) on olemassa vastaavaa, erityisesti jätteisiin 
liittyvää yhteisön lainsäädäntöä ja jos 
vaatimuksia, jotka ovat vähintään yhtä tiukat 
kuin yhteisön lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, on otettu käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössä, jonka osaksi kyseinen 
yhteisön lainsäädäntö on saatettu;

ii) hyödyntämistoimi toteutetaan 
vastaanottomaassa olosuhteissa, jotka 

ii) hyödyntämistoimi toteutetaan 
vastaanottomaassa olosuhteissa, jotka 
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suurelta osin vastaavat lähtömaan 
kansallisessa lainsäädännössä asetettuja 
edellytyksiä;

suurelta osin vastaavat yhteisön
lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä;

iii) lähtömaan kansallisesta 
lainsäädännöstä, lukuun ottamatta edellä 
i alakohdan soveltamisalaan kuuluvaa 
lainsäädäntöä, ei ole tehty ilmoitusta 
teknisiä standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, 
jos kyseisessä direktiivissä tätä 
edellytetään; tai

Or. en

Perustelu

Jätteiden siirrosta annettavan asetuksen asianmukainen ja yhdenmukainen soveltaminen 
edellyttää, että vastalauseoptiot perustuvat kaikissa maissa samoihin yhteisiin käsitteisiin ja 
viiteasetuksiin. 

Vastalauseet eivät saisi perustua subjektiivisiin tai epäselviin seikkoihin (esim. "alhaisemmat 
käsittelynormit") tai kansallisiin asetuksiin, jotka eivät ole yhdenmukaisia yhteisön 
lainsäädännön kanssa. Tämä voisi vääristää kilpailua ja aiheuttaa enemmän oikeuskiistoja. 

Jotta voidaan vähentää jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksia, olisi syytä edistää 
jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja, jos ympäristövaikutukset ovat vastaanottavassa 
maassa vähäisempiä kuin lähettävässä maassa. Tätä ajatusta ehdotuksesta ei löydy, mistä voi 
olla seurauksena, että tällä artiklalla yritetään suojata paikallisia käsittelyfirmoja sen sijaan 
että pyrittäisiin todellisiin parannuksiin jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 98
12 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on 
aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti 
laiminlyönyt 15 ja 16 artiklan 
noudattamisen; tai

e) ilmoituksen tekijä tai laitos on aiempien 
siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 
15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus. (Ks. 5 artiklan 3 kodan c alakohtaa koskevan 
tarkistuksen perustelu.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 99
12 artiklan 1 kohdan i alakohta

i) jäte käsitellään laitoksessa, johon 
sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa 
ei käytetä mainitun direktiivin 9 artiklan 
4 kohdassa määriteltyjä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen 
luvan edellyttämällä tavalla; tai

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vastalauseperuste on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, koska parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat BAT-asiakirjat, jotka laaditaan direktiivin 96/61/EY 
perusteella ja jotka edustavat tekniikan tasoa, eivät ole kansallisia viranomaisia sitovia. Jos 
tämä vastalauseperuste sisällytetään säädökseen, BAT-asiakirjat saisivat oikeudellisesti 
sitovan vaikutuksen. 

Lisäksi olisi pyrittävä saamaan aikaan kattava säätely siinä yhteydessä, kun keskustellaan 
kaikkien jätteenkäsittelylaitosten sisällyttämisestä direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 100
12 artiklan 1 kohdan i alakohta

i) jäte käsitellään laitoksessa, johon 
sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta 
jossa ei käytetä mainitun direktiivin 
9 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä parhaita 

i) jäte käsitellään soveltuvin osin laitoksessa, 
jolle on myönnetty lupa ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämisestä annetun 
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käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen
luvan edellyttämällä tavalla; tai

direktiivin 96/61/EY mukaisesti ja joka ei 
käsittele jätettä tämän luvan edellyttämällä 
tavalla; tai

Or. en

Perustelu

Ehdotus ei ole sopusoinnussa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämisestä annetun direktiivin 96/61/EY hengen kanssa. Kyseisen direktiivin kattamien 
jätehuoltolaitosten luvissa on otettava huomioon useita eri spesifikaatioita eikä vain BREF-
asiakirjoissa esitettyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita. 

Luvan myöntävän toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä, mitä spesifikaatioita 
jätteenkäsittelylaitokseen sovelletaan, ja varmistettava sitten lupaehtojen noudattaminen. 
Siksi vain sen maan viranomaisille, jossa käsittelylaitos sijaitsee, olisi annettava 
mahdollisuus esittää vastalauseita lupaehtojen rikkomisen johdosta; lähettävän maan tai 
kauttakulkumaan viranomaisille sitä ei tule antaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Philippe Busquin

Tarkistus 101
12 artiklan 1 kohdan i alakohta

i) jäte käsitellään laitoksessa, johon 
sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa 
ei käytetä mainitun direktiivin 9 artiklan 
4 kohdassa määriteltyjä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen
luvan edellyttämällä tavalla; tai

i) jäte käsitellään laitoksessa, johon 
sovelletaan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämisestä annettua direktiiviä 
96/61/EY ja joka ei käsittele jätettä tämän
luvan edellyttämällä tavalla; tai

Or. fr

Perustelu

Ehdotus ei ole sopusoinnussa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämisestä annetun direktiivin 96/61/EY hengen kanssa. Kyseisen direktiivin kattamien 
jätehuoltolaitosten luvissa on otettava huomioon useita eri spesifikaatioita eikä vain BREF-
asiakirjoissa esitettyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita. 

Luvan myöntävän toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä, mitä spesifikaatioita 
jätteenkäsittelylaitokseen sovelletaan, ja varmistettava sitten lupaehtojen noudattaminen. 
Siksi vain sen maan viranomaisille, jossa käsittelylaitos sijaitsee, olisi annettava 
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mahdollisuus esittää vastalauseita lupaehtojen rikkomisen johdosta; lähettävän maan tai 
kauttakulkumaan viranomaisille sitä ei tule antaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 102
12 artiklan 1 kohdan k alakohta

k) kyseistä jätettä ei käsitellä direktiivin 
75/442/EY 7 artiklan mukaisesti laadittuja 
jätehuoltosuunnitelmia noudattaen siten, 
että varmistetaan yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettujen oikeudellisesti sitovien 
hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden 
täyttäminen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 75/442/ETY 7 artiklassa vahvistetaan jäsenvaltioille velvoite laatia 
jätteidenhallintasuunnitelmat jätteiden käsittelyä varten. Mitä tulee hyödynnettävyyteen, 
EU:ssa on otettava huomioon kaikki hyödennettävyysvaihtoehdot, jotta vältettäisiin EU:n 
sisämarkkinoiden häiriöt ja varmistettaisiin EU:n yrityksille mahdollisuus jätteiden 
hyödynnettävyyteen. Jätteiden hyödynnettävyyden todellisen toiminnan käytön varmistaminen 
sisämarkkinoilla mahdollistaa hyödynnettävyystoimien optimoinnin ja jätteidentuotannon ja -
käsittelyn ympäristövaikutusten minimoinnin. 

Tämän artiklan vaikutuksena voisi olla, että jokaisen jäsenvaltion olisi oltava omavarainen 
jätteiden hyödyntämisen käsittelyssä. Tämä johtaisi lukuisiin kalliisiin mutta alikäyttöisiin 
rakennelmiin, joilla ei olisi mitään verkottumispotentiaalia sisämarkkinoilla.

Jätteidenkäsittelyasetuksen asianmukainen soveltaminen edellyttää, että kaikkien maiden 
vastaväitteiden olisi perustuttava samoihin eurooppalaisiin konsepteihin ja viiteasetuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 103
12 artiklna 1 kohdan k alakohta

k) kyseistä jätettä ei käsitellä direktiivin 
75/442/EY 7 artiklan mukaisesti laadittuja 
jätehuoltosuunnitelmia noudattaen siten, 

Poistetaan.
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että varmistetaan yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettujen oikeudellisesti sitovien 
hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden 
täyttäminen.

Or. fr

Perustelu

Direktiivin 75/442/ETY 7 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta laatia 
kansallisia jätehuoltosuunnitelmia. Hyödyntämisessä on otettava huomioon kaikki yhteisössä 
käytettävissä olevat käsittelymahdollisuudet. Varmistamalla jätteiden talteenotto rajat 
ylittävien siirtojen puitteissa on mahdollista optimoida hyödyntämistoimet ja minimoida 
jätteentuotannon ja -käsittelyn ympäristövaikutukset.

Tästä artiklasta voi olla seurauksena se, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi oltava 
omavaraisia hyödynnettävien jätteiden käsittelyn suhteen. Näin jouduttaisiin luomaan useita 
kalliita ja vajaakäytössä olevia infrastruktuureja.

Jätteiden siirroista annetun asetuksen asianmukainen soveltaminen edellyttää, että 
vastalauseperusteet perustuvat kaikille maille yhteisiin viiteasetuksiin ja eurooppalaisiin 
normeihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 104
12 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdan c ja g alakohdassa 
tarkoitettuja vastalauseita voi esittää vain 
yhteisön erityislainsäädännön 
voimaantuloon saakka ja enintään neljän 
vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta. 

Or. de

Perustelu

Kyseisen g alakohdan hyödyntämiskriteereistä on tehtävä perusteellinen oikeudellinen 
selvitys siinä yhteydessä, kun tarkistetaan jätepuitedirektiiviä (direktiivi 75/422/ETY, muutettu 
direktiivillä 91/156/ETY). Siksi vastalauseperusteelle olisi asetettava aikaraja.
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12 artiklan 1 kohdan c alakohta merkitsee sisämarkkinaperiaatteen murtamista, joka ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun 
erityisvaatimukset. Tästä seuraisi jätehuollon uudelleenkansallistaminen. Yhteisessä kannassa 
esitetään periaatteessa, että vastalausetta ei voi esittää, jos on olemassa erityissäädöksiä 
jätteistä. Tässä on se vaara, että 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastalauseperuste murtaa 
sisämarkkinaperiaatteen pysyvästi, jos viivytellään yhteisön jätehuoltovaatimusten 
asettamisessa. Tästä syystä vastalauseperusteelle olisi asetettava aikaraja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 105
13 artiklan 1 kohdan a alkohta 

a) jätteellä on oleellisesti samankaltaiset
fyysiset ja kemialliset ominaisuudet,

a) jätteellä on oleellisesti samankaltaiset
fyysiset ja kemialliset ominaisuudet, ja 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan mukaan sana "ja", joka oli unohtunut, jotta selkeytettäisiin, että 
kaikkien kolmen kategorioiden olisi täytettävä hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoa 
koskevat vastalauseet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 106
13 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Huolimatta siitä, että 1 kohdan b ja 
c alakohdassa määritellyt edellytykset eivät 
ole tyydyttäviä, ilmoituksen tekijä voi 
välittää yleisen ilmoituksen, joka kattaa 
useita siirtoja yhdestä tai useammasta 
paikasta, jos jäte kuuluu tuottajan vastuuta 
koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin 
(esimerkiksi direktiivi 2002/96/EY). 
Ilmoituksen tekijä voi sisällyttää yleiseen 
ilmoitukseen kaikki siirrot, jotka on 
suunnattu väliaikaisiin 
hyödyntämistoimiin, eikä 15 artiklan 
säännöksiä sovelleta.
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Or. en

Perustelu

Joissakin arvioissa ehdotetaan, että direktiivin 2002/96/EY sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta perusteella tarvittaisiin pelkästään lähes 2,5 miljoonaa kirjallista 
hyväksyntää näiden romujen siirtämiseksi vuosittain EU:ssa.

Tarkistuksella pyritään helpottamaan näiden jätteiden kuljettamista sallimalla yleinen 
ilmoitus ja eliminoimalla vaatimus jätteiden siirrosta sellaisen yleisen ilmoituksen nojalla, 
joka lähetetään samaan kohdemaan laitokseen samaa reittiä. Tämän asemesta auktorisoitu 
keräysjärjestelmä voisi jättää yleisen ilmoituksen jäsenvaltiolle, jolle se yrittää siirtää jätteen, 
ja se kattaisi kaikki ennakkoon ilmoitetut keräyspaikat kyseisessä jäsenvaltiossa. Lisätietoja 
ilmoituksesta voitaisiin vaatia 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

Tietyt yhteisön tuottajavastuusäännösten, kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat, 
kattamat jätteensiirrot voidaan lajitella tai yhdistää kokonaisuudeksi ennen siirtoa lopullista 
hyödyntämistä varten ja ilmoituksen tekijän pitäisi voida sisällyttää nämä siirrot väliaikaista 
hyödyntämistä varten yleisessä ilmoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 107
13 artiklan 3 kohta

3. Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset 
voivat asettaa tämän yleisen ilmoituksen 
käyttöä koskevan suostumuksensa ehdoksi 
myöhemmän lisätietojen ja -asiakirjojen 
antamisen 4 artiklan toisen kohdan 2 ja 
3 alakohdan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 108
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tapauksissa, joissa valmistaja ottaa 
jätteet vapaaehtoisesti takaisin, sovelletaan 
seuraavaa:
a) yleinen ilmoitus koskee jätekaavaa, 
kaikkia jätteentuottajia pyynnön kohteena 
olevassa jäsenvaltiossa sekä enintään 
250 tonnia jätettä vuodessa jätteentuottajaa 
kohti,
b) valmistaja kykenee esittämään kaikki 
kauttakulkumaat kattavan yleisen 
kauttakulkuluvan,
c) valmistaja esittää toimivaltaisille 
viranomaisille vuosittain taseen, johon 
sisältyy luettelo kaikista jätteentuottajista,
d) vastaanottava toimivaltainen 
viranomainen valvoo vapaaehtoisesti 
takaisin otettujen jätteiden huoltoa,
e) valmistaja voi 5 artiklan 4 kohdan 
neljännen alakohdan säännöksestä 
poiketen toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyynnöstä myös 
jätteentuottajan kanssa tekemänsä 
toimitussopimuksen.

Or. en

Perustelu

Koska valmistajan vastuu on yhä tärkeämpi tekijä eurooppalaisessa ympäristöpolitiikassa, 
pitäisi sallia tuotejätteiden "vapaaehtoinen takaisin ottaminen" yleisen ilmoituksen puitteissa. 
Näin puretaan byrokraattisia esteitä ja annetaan valmistajille mahdollisuus harjoittaa 
tuotejätteiden takaisinottoa, joka on tähän saakka ollut taloudellisesti mahdotonta. (I 
istuntokäsittelyssä hyväksytty tarkistus 99.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 109
15 artiklan 1 kohdan d alakohdan 1 alakohta 

d) Vastaanottajan tai väliaikaisen d) Väliaikaisen hyödyntämis- tai 
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hyödyntämis- tai huolehtimistoimen 
toteuttavan laitoksen on mahdollisimman 
pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua 
kyseisen toimen suorittamisesta, ja 
viimeistään yhden kalenterivuoden tai 
9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn 
lyhyemmän ajan kuluttua jätteen 
vastaanottamisesta, annettava omalla 
vastuullaan todistus siitä, että väliaikainen 
hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu 
päätökseen.

huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
30 päivän kuluttua kyseisen toimen 
suorittamisesta, ja viimeistään yhden 
kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan 
kuluttua jätteen vastaanottamisesta, 
annettava omalla vastuullaan todistus siitä, 
että väliaikainen hyödyntäminen tai 
huolehtiminen on saatettu päätökseen.

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 110
16 artiklan 1 kohdan c alakohta 

c) Kuhunkin kuljetukseen liittyvät asiakirjat: 
ilmoituksen tekijän on säilytettävä jäljennös 
siirtoasiakirjasta. Kunkin kuljetuksen 
mukana on oltava jäljennös siirtoasiakirjasta 
sekä jäljennökset ilmoitusasiakirjasta, jossa 
on asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten kirjalliset hyväksynnät ja 
ehdot. Vastaanottajan on säilytettävä 
siirtoasiakirja.

c) Kuhunkin kuljetukseen liittyvät asiakirjat: 
ilmoituksen tekijän on säilytettävä jäljennös 
siirtoasiakirjasta. Kunkin kuljetuksen 
mukana on oltava jäljennös siirtoasiakirjasta 
sekä jäljennökset ilmoitusasiakirjasta, jossa 
on asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten kirjalliset hyväksynnät ja 
ehdot. Jätteen vastaanottavan laitoksen on 
säilytettävä siirtoasiakirja.

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 111
16 artiklan 1 kohdan d alakohta 

d) Vastaanottajan kirjallinen vahvistus 
jätteen vastaanottamisesta: vastaanottajan
on kolmen päivän kuluessa jätteen 
vastaanottamisesta toimitettava kirjallinen 
vahvistus siitä, että jäte on otettu vastaan.

d) Laitoksen kirjallinen vahvistus jätteen 
vastaanottamisesta: Laitoksen on kolmen 
päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta 
toimitettava kirjallinen vahvistus siitä, että 
jäte on otettu vastaan.

Vahvistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai 
sen liitteenä.

Vahvistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai 
sen liitteenä.

Vastaanottajan on lähetettävä allekirjoitetut 
jäljennökset siirtoasiakirjasta, joka sisältää 
tämän vahvistuksen, ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Mainitun laitoksen on lähetettävä 
allekirjoitetut jäljennökset siirtoasiakirjasta, 
joka sisältää tämän vahvistuksen, 
ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 112
16 arrtiklan 1 kohdan e alakohta 

e) Vastaanottajan todistus muusta kuin 
väliaikaisesta huolehtimisesta tai 
hyödyntämisestä: vastaanottajan tai toimen 
suorittavan laitoksen on mahdollisimman 
pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua muun 
kuin väliaikaisen hyödyntämis- tai 
huolehtimistoimen, ja viimeistään yhden 
kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan 
kuluttua jätteen vastaanottamisesta, 
annettava omalla vastuullaan todistus siitä, 
että jätteen muu kuin väliaikainen 
hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu 
päätökseen.

e) Laitoksen todistus muusta kuin 
väliaikaisesta huolehtimisesta tai 
hyödyntämisestä: toimen suorittavan 
laitoksen on mahdollisimman pian ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua muun kuin 
väliaikaisen hyödyntämis- tai 
huolehtimistoimen, ja viimeistään yhden 
kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan 
kuluttua jätteen vastaanottamisesta, 
annettava omalla vastuullaan todistus siitä, 
että jätteen muu kuin väliaikainen 
hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu 
päätökseen.

Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai 
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sen liitteenä. sen liitteenä.
Vastaanottajan on lähetettävä allekirjoitetut 
jäljennökset tämän todistuksen sisältävästä 
siirtoasiakirjasta ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Mainitun laitoksen on lähetettävä 
allekirjoitetut jäljennökset tämän todistuksen 
sisältävästä siirtoasiakirjasta ilmoituksen 
tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 113
18 artiklan 1 kohdan johdantokappale 

1. Edellä 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuun jätteeseen, joka aiotaan siirtää 
jäsenvaltiosta toiseen ja/tai kuljettaa yhden 
tai useamman muun jäsenvaltion kautta,
sovelletaan seuraavia menettelyvaatimuksia:

1. Edellä 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuun jätteeseen, sovelletaan 
seuraavia menettelyvaatimuksia:

Or. en

Perustelu

Tarpeettoman tekstin poistaminen. 1 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ja 2 artiklan 
34 kohdassa esitety siirron määritelmän perusteella on selvää, että siirrot on katettu 
18 artiklan 1 kohdassa. Tällaista tekstiä ei ole myöskään sisällytetty 3 artiklan 1 kohtaan tai 
4 artiklan 1 alakohtaan, joka koskee kirjallista ennakkoilmoitusta ja suostumusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 114
18 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Siirron järjestävän henkilön tai 
vastaanottajan on pyynnöstä toimitettava 

Poistetaan.
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jäljennös sopimuksesta asianomaiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Kun jätteitä siirretään hyödynnettäväksi liitteen III mukaisesti, toimivaltaiselle viranomaiselle 
ei toimiteta tätä ennen mitään asiakirjoja. Myöskään sopimuksen toimittaminen ei ole 
tarpeellista. (aiemmenin täysistuntokäsittelyssä hyväksytty tarkistus 105).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 115
18 artiklan 4 kohta

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on 
käsiteltävä luottamuksellisesti yhteisön ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti..

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin voidaan soveltaa 
luottamuksellisuusvaatimuksia yhteisön ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekstissä luottamuksellisuutta on käsitelty tarvittua voimakkaammin. 
Jäsenvaltioiden keräämiä jätteiden siirtotietoja ei olisi kaikissa tapauksissa ja kaikilta 
osiltaan pidettävä luottamuksellisina .

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 116
20 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltaisten viranomaisten, 
ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan on 
säilytettävä kaikki ilmoitetun siirron 
yhteydessä toimivaltaisille viranomaisille 
lähetetyt tai niiden lähettämät asiakirjat 
yhteisön alueella vähintään kolmen vuoden 
ajan siirron alkamispäivästä.

1. Toimivaltaisten viranomaisten, 
ilmoituksen tekijän, vastaanottajan ja jätteen 
vastaanottavan laitoksen on säilytettävä 
kaikki ilmoitetun siirron yhteydessä 
toimivaltaisille viranomaisille lähetetyt tai 
niiden lähettämät asiakirjat yhteisön alueella 
vähintään kolmen vuoden ajan siirron 
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alkamispäivästä.

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 117
20 artiklan 2 kohta

2. Siirron järjestävän henkilön ja 
vastaanottajan on säilytettävä 18 artiklan 
1 kohdan mukaisesti annetut tiedot yhteisön 
alueella vähintään kolmen vuoden ajan 
siirron alkamispäivästä.

2. Siirron järjestävän henkilön,
vastaanottajan ja jätteen vastaanottavan 
laitoksen on säilytettävä 18 artiklan 
1 kohdan mukaisesti annetut tiedot yhteisön 
alueella vähintään kolmen vuoden ajan
siirron alkamispäivästä.

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 118
21 artiklan 8 kohta

8. Ilmoituksen tekijän velvollisuus ja 
lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte 
takaisin tai järjestää sen vaihtoehtoinen 
hyödyntäminen tai huolehtiminen päättyy, 
kun vastaanottaja on antanut 16 artiklan 
e alakohdassa tai tapauksen mukaan 
15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen muusta kuin väliaikaisesta 

8. Ilmoituksen tekijän velvollisuus ja 
lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte 
takaisin tai järjestää sen vaihtoehtoinen 
hyödyntäminen tai huolehtiminen päättyy, 
kun laitos on antanut 16 artiklan 
e alakohdassa tai tapauksen mukaan 
15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen muusta kuin väliaikaisesta 
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hyödyntämisestä tai huolehtimisesta. Kun 
kyse on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta 
väliaikaisesta hyödyntämisestä tai 
huolehtimisesta, lähtömaan toissijainen 
velvollisuus päättyy, kun vastaanottaja on 
antanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen.

hyödyntämisestä tai huolehtimisesta. Kun 
kyse on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta 
väliaikaisesta hyödyntämisestä tai 
huolehtimisesta, lähtömaan toissijainen 
velvollisuus päättyy, kun laitos on antanut 
15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun 
todistuksen.

Jos vastaanottaja antaa todistuksen jätteen 
hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, 
minkä seurauksena rahoitusvakuus 
vapautetaan, sovelletaan 23 artiklan 3 kohtaa 
ja 24 artiklan 2 kohtaa.

Jos laitos antaa todistuksen jätteen 
hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, 
minkä seurauksena rahoitusvakuus 
vapautetaan, sovelletaan 23 artiklan 3 kohtaa 
ja 24 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 119
23 artiklan 6 kohta

6. Jos kyseessä on 6 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu väliaikainen hyödyntäminen tai 
huolehtiminen ja jos väliaikaisen 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimen 
päätökseen saattamisen jälkeen havaitaan, 
että siirto on laiton, lähtömaan toissijainen 
velvollisuus ottaa jäte takaisin tai järjestää 
sen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen 
vaihtoehtoisella tavalla päättyy, kun 
vastaanottaja on antanut 15 artiklan 
d alakohdassa tarkoitetun todistuksen.

6. Jos kyseessä on 6 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu väliaikainen hyödyntäminen tai 
huolehtiminen ja jos väliaikaisen 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimen 
päätökseen saattamisen jälkeen havaitaan, 
että siirto on laiton, lähtömaan toissijainen 
velvollisuus ottaa jäte takaisin tai järjestää 
sen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen 
vaihtoehtoisella tavalla päättyy, kun laitos 
on antanut 15 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetun todistuksen.

Jos vastaanottaja antaa todistuksen jätteen 
hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, 
minkä seurauksena rahoitusvakuus 
vapautetaan, sovelletaan 3 kohtaa sekä 
24 artiklan 2 kohtaa.

Jos laitos antaa todistuksen jätteen 
hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, 
minkä seurauksena rahoitusvakuus 
vapautetaan, sovelletaan 3 kohtaa sekä 
24 artiklan 2 kohtaa.

Or. en
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Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 120
25 artiklan 4 kohta

4. Jos asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset ja ilmoituksen tekijä sen 
hyväksyvät, 1 kohdassa luetellut tiedot ja 
asiakirjat voidaan toimittaa ja niitä voidaan 
vaihtaa käyttäen automaattista tiedonsiirtoa 
ja sähköisiä allekirjoituksia koskevista 
yhteisön puitteista Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/93/EY mukaista 
sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä 
todentamismenetelmää tai saman 
turvallisuustason tarjoavaa vastaavaa 
sähköistä todentamismenetelmää. Tällöin 
voidaan toteuttaa automaattista tiedonsiirtoa 
koskevia järjestelyjä.

4. Jos asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset sen hyväksyvät, 1 kohdassa 
luetellut tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa 
ja niitä voidaan vaihtaa käyttäen 
automaattista tiedonsiirtoa ja sähköisiä 
allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/93/EY mukaista sähköistä 
allekirjoitusta tai sähköistä 
todentamismenetelmää tai saman 
turvallisuustason tarjoavaa vastaavaa 
sähköistä todentamismenetelmää. Tällöin 
voidaan toteuttaa automaattista tiedonsiirtoa, 
erityisesti toimitustapoja koskevia 
järjestelyjä.

Or. de

Perustelu

Automaattinen järjestelmä otetaan käyttöön hallinnon tehokkuuden lisäämiseksi ja menettelyn 
tekmiseksi ilmoituksen tekijän kannalta helpommaksi. Ilmoitusjärjestelmän toimivuus 
automaattisen tiedonsiirron välityksellä voidaan varmistaa vain siten, että järjestelmä on 
kaikkien asianosaisten käytettävissä. 

Automaattinen tiedonsiirto edellyttää myös stardardoitujen tai yhdessä sovittujen 
organisatoristen ja atk-teknisten rutiinien määrittämistä ja noudattamista. Tehokkuus, 
tekninen toteutettavuus ja kustannukset saattavat edellyttää toimintojen muuttamista (kuten 
Saksan, Hollannin, Belgian ja Itävallan välisessä EUDIN-hankkeessa (European Data 
Interchange for Waste Notification Systems)). Tarkistuksella selvennetään asiaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 121
27 artiklan 3 kohta

3. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko 
ilmoitettu jätteenkäsittelytoimi hyödyntämis-
tai huolehtimistoimeksi, sovelletaan 
huolehtimista koskevia säännöksiä.

3. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko 
ilmoitettu jätteenkäsittelytoimi hyödyntämis-
tai huolehtimistoimeksi, toimivaltaiset 
viranomaiset esittävät luokittelupyynnön 
yhteyshenkilöiden kokoukselle 56 artiklan 
määritelmän mukaisesti, jotta toimen 
luokittelusta päästään yksimielisyyteen. 
Yhteyshenkilöiden kokoukseen saakka
sovelletaan huolehtimista koskevia 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Yhden viranomaisen päätös luokitella toimi huolehtimiseksi voisi jäädyttää siirron pitkäksi 
aikaa, jos asia olisi esitettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kuten neuvosto 
esittää.

Jos asiasta ei päästä sopuun, luokittelupyynnön välittäminen yhteyshenkilöiden kokoukselle 
vähentäisi huomattavasti oikeudellista epävarmuutta sekä mahdollista työtaakan 
lisääntymistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 122
27 artiklan 3 kohta

3. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko 
ilmoitettu jätteenkäsittelytoimi hyödyntämis-
tai huolehtimistoimeksi, sovelletaan 
huolehtimista koskevia säännöksiä.

3. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko 
ilmoitettu jätteenkäsittelytoimi hyödyntämis-
tai huolehtimistoimeksi, pätee 
vastaanottomaan viranomaisten mielipide.

Or. en
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Perustelu

Huolehtimista koskevien säännösten asettaminen etusijalle ristiriitatilanteessa ei ratkaise 
ongelmaa vaan vakavoittaa sitä. Lähettävät viranomaiset voivat käyttää tätä säännöstä 
suosiakseen paikallisia jätteidenhuolehtimislaitoksia alkuperämaan ulkopuolella sijaitsevien 
hyödyntämislaitosten tappioksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 123
30 artiklan johdantokappale

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte 
siirretään yhteisössä mukaan lukien siirrot 
paikasta toiseen samassa jäsenvaltiossa,
siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman
kolmannen maan kautta, lähtömaan 
toimivaltaisen viranomaisen on tämän 
osaston säännösten edellyttämien toimien 
lisäksi tiedusteltava kyseisten kolmansien 
maiden toimivaltaisilta viranomaisilta, 
haluavatko ne lähettää suunniteltua siirtoa 
koskevan kirjallisen hyväksyntänsä

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte 
siirretään yhteisössä siten, että se kuljetetaan 
yhden tai useamman kolmannen maan 
kautta, lähtömaan toimivaltaisen 
viranomaisen on tämän osaston säännösten 
edellyttämien toimien lisäksi tiedusteltava
kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta, haluavatko ne lähettää 
suunniteltua siirtoa koskevan kirjallisen 
hyväksyntänsä

Or. en

Perustelu

Tarpeeton teksti poistetaan. 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja aa (uusi) alakohdan sekä 
2 artiklan 34 kohdassa esitetyn siirron määritelmän perusteella on selvää, että myös saman 
jäsenvaltion sisäiset siirrot yhden tai useamman kolmannen maan kautta on katettu 
30 artiklassa, Tällaista tekstiä ei sisällytetty myöskään II osaston I lukuun eli 4 artiklan 
ensimmäiseen alakohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 124
31 artiklan 1 kohta

1. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte 
siirretään yhteisössä, mukaan lukien siirrot 
paikasta toiseen samassa jäsenvaltiossa,

1. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte 
siirretään yhteisössä siten, että se kuljetetaan 
yhden tai useamman sellaisen kolmannen 
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siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman 
sellaisen kolmannen maan kautta, johon ei 
sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan 
30 artiklaa.

maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n 
päätöstä, sovelletaan 30 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Poistetaan tarpeeton teksti.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 125
31 artiklan 2 kohta

2. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte 
siirretään yhteisössä, mukaan lukien siirrot 
paikasta toiseen samassa jäsenvaltiossa,
siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman 
sellaisen kolmannen maan kautta, johon 
sovelletaan OECD:n päätöstä, 9 artiklassa 
tarkoitettu hyväksyntä voidaan antaa 
hiljaisesti, ja jollei vastalauseita ole esitetty 
eikä ehtoja asetettu, siirto voidaan aloittaa 
30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin 
vastaanottomaan toimivaltainen 
viranomainen on lähettänyt 
vastaanottovahvistuksen.

2. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte 
siirretään yhteisössä siten, että se kuljetetaan 
yhden tai useamman sellaisen kolmannen 
maan kautta, johon sovelletaan OECD:n 
päätöstä, 9 artiklassa tarkoitettu hyväksyntä 
voidaan antaa hiljaisesti, ja jollei 
vastalauseita ole esitetty eikä ehtoja asetettu, 
siirto voidaan aloittaa 30 päivän kuluttua 
siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan 
toimivaltainen viranomainen on lähettänyt 
vastaanottovahvistuksen.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton teksti poistetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 126
34 artiklan 3 kohdan e alakohta
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e) jos yhteisössä oleva lähtömaan 
toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän 
kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt 
yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta 
vastaanottajalta jätteen vastaanottamisesta, 
sen on ilmoitettava asiasta viipymättä 
vastaanottomaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle; ja 

e) jos yhteisössä oleva lähtömaan 
toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän 
kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt 
yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta laitokselta
jätteen vastaanottamisesta, sen on 
ilmoitettava asiasta viipymättä 
vastaanottomaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle; ja 

Or. en

Perustelu

Muutos tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 127
34 artiklan 3 kohdan f alakohta

f) edellä 4 artiklan toisen kohdan 
4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on määrättävä seuraavaa: 

f) edellä 4 artiklan toisen kohdan 
4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on määrättävä seuraavaa: 

i) jos vastaanottaja antaa virheellisen 
todistuksen jätteestä huolehtimisesta, minkä
seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, 
vastaanottajan on vastattava kustannuksista, 
jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta 
lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen 
lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä 
sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön 
kannalta hyväksyttävällä tavalla,

i) jos laitos antaa virheellisen todistuksen 
jätteestä huolehtimisesta, minkä seurauksena 
rahoitusvakuus vapautetaan, vastaanottajan 
on vastattava kustannuksista, jotka 
aiheutuvat jätteen palauttamisesta lähtömaan 
toimivaltaisen viranomaisen 
lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä 
sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön 
kannalta hyväksyttävällä tavalla,

ii) vastaanottajan on kolmen päivän 
kuluessa huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen 
vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn 
siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, 
lukuun ottamatta iii alakohdassa tarkoitettua 
huolehtimista koskevaa todistusta, 
ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille, ja

ii) laitoksen on kolmen päivän kuluessa 
huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen 
vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn 
siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, 
lukuun ottamatta iii alakohdassa tarkoitettua 
huolehtimista koskevaa todistusta, 
ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille, ja

iii) vastaanottajan on mahdollisimman pian 
ja viimeistään 30 päivää jätteestä 

iii) laitoksen on mahdollisimman pian ja 
viimeistään 30 päivää jätteestä 
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huolehtimisen jälkeen sekä viimeistään 
yhden kalenterivuoden kuluttua sen 
vastaanottamisesta annettava omalla 
vastuullaan todistus huolehtimisen 
päätöksen saattamisesta ja lähetettävä 
jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää 
mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

huolehtimisen jälkeen sekä viimeistään 
yhden kalenterivuoden kuluttua sen 
vastaanottamisesta annettava omalla 
vastuullaan todistus huolehtimisen 
päätöksen saattamisesta ja lähetettävä 
jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää 
mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Muutos tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 128
37 artiklan 3 kohdan d alakohta

d) jos yhteisössä oleva lähtömaan 
toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän 
kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt 
yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta 
vastaanottajalta jätteen vastaanottamisesta, 
sen on ilmoitettava asiasta viipymättä 
vastaanottomaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle; ja

d) jos yhteisössä oleva lähtömaan 
toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän 
kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt 
yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta laitokselta 
jätteen vastaanottamisesta, sen on 
ilmoitettava asiasta viipymättä 
vastaanottomaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle; ja

Or. en

Perustelu

Muutos tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 129
37 artiklan 3 kohdan e alakohta

e) edellä 4 artiklan toisen kohdan 
4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on määrättävä seuraavaa:

e) edellä 4 artiklan toisen kohdan 
4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on määrättävä seuraavaa:

i) jos vastaanottaja antaa virheellisen 
todistuksen jätteen hyödyntämisestä, minkä 
seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, 
vastaanottajan on vastattava kustannuksista, 
jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta 
lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen 
lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä 
sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön 
kannalta hyväksyttävällä tavalla,

i) jos laitos antaa virheellisen todistuksen 
jätteen hyödyntämisestä, minkä seurauksena 
rahoitusvakuus vapautetaan, laitoksen on 
vastattava kustannuksista, jotka aiheutuvat 
jätteen palauttamisesta lähtömaan 
toimivaltaisen viranomaisen 
lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä 
sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 
jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön 
kannalta hyväksyttävällä tavalla,

ii) vastaanottajan on kolmen työpäivän 
kuluessa hyödynnettäväksi tarkoitetun 
jätteen vastaanottamisesta lähetettävä 
täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu 
jäljennös, lukuun ottamatta iii alakohdassa 
tarkoitetun hyödyntämistä koskevaa 
todistusta, ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille, ja

ii) laitoksen on kolmen työpäivän kuluessa 
hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen 
vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn 
siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, 
lukuun ottamatta iii alakohdassa tarkoitetun 
hyödyntämistä koskevaa todistusta, 
ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille, ja

iii) vastaanottajan on mahdollisimman pian 
ja viimeistään 30 päivää jätteen 
hyödyntämisen jälkeen sekä viimeistään 
yhden kalenterivuoden kuluttua sen 
vastaanottamisesta annettava omalla 
vastuullaan todistus hyödyntämisen 
päätökseen saattamisesta ja lähetettävä 
jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää 
mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

iii) laitoksen on mahdollisimman pian ja 
viimeistään 30 päivää jätteen hyödyntämisen 
jälkeen sekä viimeistään yhden 
kalenterivuoden kuluttua sen 
vastaanottamisesta annettava omalla 
vastuullaan todistus hyödyntämisen 
päätökseen saattamisesta ja lähetettävä 
jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää 
mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Muutos tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 130
37 artiklan 3 kohdan e alakohdan ii alakohta

ii) vastaanottajan on kolmen työpäivän 
kuluessa hyödynnettäväksi tarkoitetun 
jätteen vastaanottamisesta lähetettävä 
täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu 
jäljennös, lukuun ottamatta iii alakohdassa 
tarkoitetun hyödyntämistä koskevaa 
todistusta, ilmoituksen tekijälle ja
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille, ja

ii) vastaanottajan on kolmen päivän
kuluessa hyödynnettäväksi tarkoitetun 
jätteen vastaanottamisesta lähetettävä 
täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu 
jäljennös, lukuun ottamatta iii alakohdassa 
tarkoitetun hyödyntämistä koskevaa 
todistusta, ilmoituksen tekijälle ja 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille, ja

Or. en

Perustelu

15 artiklan c kohdan, 16 artiklan d kohdan ja 34 artiklan 3 kohdan f alakohdan ii alakohdan 
mukainen tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 131
46 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, 
yhteisön poistumistullitoimipaikan on 
lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa 
ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, 
yhteisössä oleville kauttakulkumaiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

b) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, 
yhteisön poistumistullitoimipaikan on 
lähetettävä leimattu jäljennös 
siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen 
lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville 
kauttakulkumaiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

34 artiklan 3 kohdan d alakohdan , 37 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja 41 artiklan 3 kohdan 
d alakohdan mukainen tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 132
47 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, 
yhteisön poistumistullitoimipaikan on 
lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa 
ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, 
yhteisössä oleville kauttakulkumaiden 
toimivaltaisille viranomaisille. 

b) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, 
yhteisön poistumistullitoimipaikan on 
lähetettävä leimattu jäljennös 
siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen 
lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville 
kauttakulkumaiden toimivaltaisille 
viranomaisille. 

Or. en

Perustelu

34 artiklan 3 kohdan d alakohdan , 37 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 41 artiklan 3 kohdan 
d alakohdansekä 46 artiklan b kohdan mukainen tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 133
49 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat tämän asetuksen 
soveltamisen valvontaa koskevina 
toimenpiteinä säätää muun muassa 
direktiivin 75/442/ETY 13 artiklan 
mukaisten tarkastusten tekemisestä 
laitoksissa ja yrityksissä sekä jätteiden 
siirtojen tai niihin liittyvien hyödyntämis- ja 
huolehtimistoimien pistokokein tehtävistä 
tarkastuksista.

2. Jäsenvaltiot säätävät tämän asetuksen 
soveltamisen valvontaa koskevina 
toimenpiteinä muun muassa direktiivin 
75/442/ETY 13 artiklan mukaisten 
tarkastusten tekemisestä laitoksissa ja 
yrityksissä sekä jätteiden siirtojen tai niihin 
liittyvien hyödyntämis- ja 
huolehtimistoimien pistokokein tehtävistä 
tarkastuksista.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen ydinongelma on sen asianmukainen täytäntöönpano. Siksi tekstiä on 
vahvistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 134
49 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) vastaanottopaikassa vastaanottajan 
kanssa,

b) vastaanottopaikassa vastaanottajan tai 
laitoksen kanssa,

Or. en

Perustelu

Muutos on tehty sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. (Ks. 5 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan perustelua.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 135
49 artiklan 4 kohta

4. Tarkastuksiin voi kuulua asiakirjojen 
tarkistaminen, tunnistustietojen 
varmistaminen ja tarvittaessa jätteen 
fyysinen tarkastaminen.

4. Siirtojen tarkastuksiin kuuluu
asiakirjojen tarkistaminen, tunnistustietojen 
varmistaminen ja tarvittaessa jätteen 
fyysinen tarkastaminen. Jäsenvaltiot 
suorittavat ainakin kolme prosenttia 
siirtojen tarkastuksista omalla alueellaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa mukaan ainakin kolmen prosentin pakollinen siirtojen tarkastus, koska se on 
ainoa keino säilyttää oikeudellinen tiukkuus, sillä jätteiden siirto on ympäristölle vaarallista 
toimintaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 136
50 artiklan 4 a kohta (uusi)
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4 a. Vievän tai tuovan valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on asetettava 
julkisesti saataville, esimerkiksi Internetin 
kautta, kaikki ei-luottamukselliset (kuten 
asiamukaisessa kansallisessa ja yhteisön 
lainsäädännössa on määritelty) tiedot, jotka 
ovat sen saamissa siirtoilmoituksissa tai 
jotka se on hyväksynyt, hyväksyntäkirjeet ja 
kaikki liiteasiakirjat 30 päivän kuluttua 
ilmoitukset saatuaan. 

Or. en

Perustelu

Jätteiden siirtoa koskevien tietojen pitäisi olla saatavilla. Tämä ajatus on johdonmukainen 
Århusin sopimuksen ja ympäristötietojen saatavuutta koskevan direktiivin kanssa. Jos jotakin 
materiaalia pidetään yhtesön tai kansallisen lainsäädännön perusteella luottamuksellisena, se 
voidaan salata. Tällä palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 
mukautettuna siten, että siinä puututaan tietojen luottamuksellisuuskysymyksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 137
56 artikla

Komission on jäsenvaltioiden pyynnöstä tai 
muuten tarvittaessa järjestettävä 
säännöllisesti yhteyshenkilöiden kokous, 
jossa tarkastellaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

Komission on jäsenvaltioiden pyynnöstä tai 
muuten tarvittaessa järjestettävä 
säännöllisesti yhteyshenkilöiden kokous, 
jossa tarkastellaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. 
Asianomaiset valtioista riippumattomat 
järjestöt on kutsuttava näihin kokouksiin.

Or. en

Perustelu

Uusi tarkistus, jossa lisätään valtioista riippumattomien järjestöjen mahdollisuus osallistua 
jäsenvaltioiden pyynnöstä komission järjestämiin yhteyshenkilöiden kokouksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 138
57 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

b) jätteitä, joita ei ole luokiteltu, on 
pidettävä ja hallinnoitava ikään kuin ne 
sisältyisivätt liitteeseen IV ja V 
väliaikaisesti odotettaessa päätöstä niiden 
sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen tai 
OECD:n päätöksen asiaankuuluviin 
liitteisiin tai EU:n jäteluetteloon;

Or. en

Perustelu

On poliittisesti tärkeää, että neuvoston esittämä uusi liite IIIB poistetaan. Tässä 
tarkistuksessa muutetaan 57 artiklan tekstiä, jossa kuvaillaan liitteet ja niiden 
käyttömahdollisuudet. Neuvoston esittämän menettelyn, joka voi sallia luokittelemattoman 
jätteen sisällyttämiseen vaarattomien jätteiden liitteeseen IIIB, asemesta ehdotamme ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, jossa luokittelematonta jätettä kohdellaan ikään kuin se kuuluisi 
liitteseen IV ja V (vaarallinen) siihen saakka, kunnes se on todettu vaarattomaksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 139
59 artiklan 2 kohta

2. Komissio arvioi viiden vuoden kuluessa 
… päivästä …kuuta …** 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanoa, 
muun muassa sen vaikutuksia 
ympäristönsuojeluun sekä 
sisämarkkinoiden toimintaan. Arviointiin 
liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia 
ehdotuksia tämän säännöksen 
muuttamiseksi.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
arvioivat neljän vuoden kuluessa komission 
ehdotuksen perusteella tätä asetusta kohta 
hyväksyttävän jätepuitedirektiivin 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Euroopan komissio esittää hyvin pian ehdotuksen jätepuitedirektiivistä. Tällä 
puitedirektiivillä pitäisi olla seurauksia tähän asetukseen, mikä otetaan huomioon neljän 
vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäiävstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 140
59 artiklan 2 kohta

2. Komissio arvioi viiden vuoden kuluessa 
… päivästä …kuuta …** 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanoa, 
muun muassa sen vaikutuksia 
ympäristönsuojeluun sekä sisämarkkinoiden 
toimintaan. Arviointiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia ehdotuksia tämän 
säännöksen muuttamiseksi.

2. Komissio arvioi kolmen vuoden kuluessa 
… päivästä …kuuta …** 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdan ja 27 artiklan
täytäntöönpanoa, muun muassa sen 
vaikutuksia ympäristönsuojeluun sekä 
sisämarkkinoiden toimintaan. Arviointiin 
liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia 
ehdotuksia tämän säännöksen 
muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kolme vuotta pitäisi riittää EY:n ympäristönsuojelusäännösten täytäntöönpanemiseksi. 
Kansallisten säännösten käyttömahdollisuuden poisto helpottaa yhtäläisiä mahdollisuuksia 
ympäristönsuoujelun alalla Euroopassa.

Jätteenkäsittelyn alalla olisi edistettävä yhtäläisten ympäristömahdollisuuksien kehittämistä 
kaikissa jäsenvaltioissa ja siksi suositetaan, että tätä säännöstä sovelletaan vain rajoitetun 
ajan. Olisi esitettävä aloite samojen säännösten laatimiseksi kaikkialla Euroopassa ja 
sisämarkkinoiden asianmukaiseksi toimimiseksi jätteenhyödyntämisessä .</

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Tarkistus 141
62 artiklan 1 kohta

1. Liitteisiin III ja IV sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 

Poistetaan.
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siirtoihin Unkariin ja kyseisiin liitteisiin 
sisältymättömien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoihin 
sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja -
hyväksyntämenettelyä II osaston 
mukaisesti 30 päivään kesäkuuta 2005.
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään, toimivaltaisten viranomaisten 
on vastustettava liitteisiin III ja IV 
sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen 
jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin 
sisältymättömien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, 
jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus 
vaarallisten jätteiden polttamisesta 
16 päivänä joulukuuta 1994 annetun 
neuvoston direktiivin 94/67/EY1 ja tiettyjen 
suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 
23 päivänä lokakuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/80/EY2 tiettyjen 
säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin 
tilapäistä poikkeusta sovelletaan 
vastaanottavaan laitokseen.
1 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 34, direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
2 EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1, direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 
2003 liittymisasiakirjalla.

Or. en

Perustelu

1 kohta olisi poistettava, koska Unkarin siirtymäjärjestelyjä koskeva määräpäivä on 
umpeutunut. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Tarkistus 142
62 artiklan 3 kohta
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3. Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
siirtoihin Maltaan ja kyseisiin liitteisiin 
sisältymättömien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoihin on 
sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -
hyväksyntämenettelyä II osaston 
mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2005.

Poistetaan.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään, toimivaltaisten viranomaisten 
on vastustettava liitteisiin III ja IV 
sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen 
jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin 
sisältymättömien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, 
jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus 
direktiivin 2001/80/EY tiettyjen säännösten 
soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä 
poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan 
laitokseen.

Or. en

Perustelu

3 kohta olisi poistettava, koska Maltan siirtymäjärjestelyjä koskeva määräpäivä on 
umpeutunut asetuksen soveltamispäivänä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Tarkistus 143
62 artiklan 4 kohdan 2 alakohdan luettelon 26 rivi

A4030 A4010

Or. en

Perustelu

Puolaan viittavassa 4 kohdassa liittymissopimukseen sisältynyt jätenimike AD010 vastaa 
jätenimikettä A4010 Baselin yleissopimuksen VIII liitteessä eikä jätenimikettä A4030 (joka 
vastaa nimikettä AD020), mikä olisi korjattava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Tarkistus 144
62 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Liitteeseen III sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
siirtoihin Bulgariaan sovelletaan kirjallista 
ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä 
II osaston mukaisesti 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka.
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään, Bulgarian toimivaltaiset 
viranomaiset voivat esittää vastalauseen 
seuraavien liitteisiin III ja IV sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
siirtoja Bulgariaan 11 artiklassa 
vahvistettujen vastustamisperusteiden 
mukaisesti:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja 
elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
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A3160
A3170
A3180 (sovelletaan vain 
polykloorinaftaleenin (PCN) osalta)
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Tätä siirtymäkautta voidaan kuitenkin 
jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 
2012 asti direktiivin 75/442/ETY 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään,Bulgarian toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 
2012 esittää vastalauseita 11 artiklassa 
olevien vastustamisperusteiden mukaisesti 
Bulgariaan tapahtuvien siirtojen osalta
a) seuraavien liitteeseen IV sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
osalta:
A2050
A3030
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A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
ja
b) asetuksen liitteisiin sisältymättömien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
osalta.
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään, Bulgarian toimivaltaisten 
viranomaisten on vastustettava liitteisiin III 
ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin 
liitteisiin sisältymättömien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty 
tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY tai 
direktiivin 2001/80/EY tiettyjen säännösten 
soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä 
poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan 
laitokseen.

Or. en

Perustelu

5 a ja 5 b kohdassa (uusi) sisällytetään Bulgarian ja Romanian liittymissopimusten teksti 
asetukseen kuten 1–5 kohdassa on tehty Unkarin, Latvian, Maltan, Puolan ja Slovakin osalta. 
Monia jätenimikkeitä on korvattu asianmukaisilla liitteen III ja IV nimikkeillä, kuten Puolan 
kohdalla tehtiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Tarkistus 145
62 artiklan 5 b kohta (uusi)

5 b. Liitteeseen III sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
siirtoihin Romaniaan sovelletaan kirjallista 
ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä 
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II osaston mukaisesti 31 päivään 
joulukuuta 2015 saakka.
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään,Romanian toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 
2011 esittää vastalauseita 11 artiklassa 
olevien vastustamisperusteiden mukaisesti 
seuraavien Romaniaan tapahtuvien 
liitteeseen III ja IV sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
osalta:
B2070
B2100, paitsi alumiinioksidijätteet
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja 
elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)
A4010
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A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Tätä siirtymäkautta voidaan kuitenkin 
jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 
2015 asti direktiivin 75/442/ETY 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään, Romanian toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 
2011 esittää vastalauseita 11 artiklassa 
olevien vastustamisperusteiden mukaisesti 
Romaniaan tapahtuvien siirtojen osalta
a) seuraavien liitteeseen IV sisältyvien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
osalta:
A2050
A3030
A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)
A3190
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A4110
A4120
RB020
ja
b) asetuksen liitteisiin sisältymättömien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
osalta.
Tätä siirtymäkautta voidaan kuitenkin 
jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 
2015 direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa 
säädetään, Romanian toimivaltaisten 
viranomaisten on vastustettava liitteisiin III 
ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin 
liitteisiin sisältymättömien 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 
siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty 
tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY, 
direktiivin 2000/76/EY tai direktiivin 
2001/80/EY tiettyjen säännösten 
soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä 
poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan 
laitokseen.

Or. en

Perustelu

5 a ja 5 b kohdassa (uusi) sisällytetään Bulgarian ja Romanian liittymissopimusten teksti 
asetukseen kuten 1–5 kohdassa on tehty Unkarin, Latvian, Maltan, Puolan ja Slovakin osalta. 
Monia jätenimikkeitä on korvattu asianmukaisilla liitteen III ja IV nimikkeillä, kuten Puolan 
kohdalla tehtiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland ja Gyula Hegyi

Tarkistus 146
63 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jos liittymispäivä on myöhäisempi kuin 
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edellä 1 kohdassa tarkoitettu, 62 artiklan 
5 a ja 5 b kohdassa tarkoitettua 
soveltamispäivää sovelletaan tämän 
artiklan 1 kohdasta poiketen 
liittymispäivästä lähtien.

Or. en

Perustelu

62 artiklan 5 a ja 5 b kohdassa sisälytettyjä Bulgarian ja Romanian siirtymäjärjestelyjä olsi 
sovellettava näiden maiden liittymispäivästä mutta ei ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 147
Liite II, osa 1, 23 a kohta (uusi)

23 a. Jäljennös laitoksen, välittäjän tai 
jälleenmyyjän välisestä sopimuksesta (tai 
vakuutus sopimuksen olemassaolosta) siinä 
tapauksessa, että välittäjä tai jälleenmyyjä 
on laitos.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen muutos 2 artiklan 14 kohdassa tehtyyn vastaaottajan määritelmään. 
Sanamuoto vastaa liitteen II osaa 1 ja kohtaa 23.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 148
Liite II, osa 3, 4 kohta

4. Ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan 
välinen kuljetusetäisyys ja mahdolliset
vaihtoehtoiset kuljetusreitit, myös 
odottamattomissa olosuhteissa, sekä useita 

4. Ilmoituksen tekijän ja laitoksen välinen 
kuljetusetäisyys ja mahdolliset 
vaihtoehtoiset kuljetusreitit, myös 
odottamattomissa olosuhteissa, sekä useita 
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kuljetusmuotoja käyttävässä kuljetuksessa 
paikka, jossa vaihto tapahtuu.

kuljetusmuotoja käyttävässä kuljetuksessa 
paikka, jossa vaihto tapahtuu.

Or. en

Perustelu

Muutos sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Jäte kuljetetaan laitokseen, joka hoitaa 
hyödyntämisen tai käsittelyn. Tämän vuoksi kuljetus on tärkeää liitteessä II, osa 3, 4 ja 
5 kohdat.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 149
Liite II, osa 3, 5 kohta

5. Tiedot ilmoituksen tekijän ja 
vastaanottajan välisistä 
kuljetuskustannuksista.

5. Tiedot ilmoituksen tekijän ja laitoksen
välisistä kuljetuskustannuksista.

Or. en

Perustelu

Muutos sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Jäte kuljetetaan laitokseen, joka hoitaa 
hyödyntämisen tai käsittelyn. Tämän vuoksi kuljetus on tärkeää liitteessä II, osa 3, 4 ja 
5 kohdat.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 150
Liite II, osa 3, 12 kohta

12. Jäljennös 1 osan 22 ja 23 kohdassa 
tarkoitetuista sopimuksista.

12. Jäljennös 1 osan 22, 23 ja 23 a kohdassa 
tarkoitetuista sopimuksista.

Or. en
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Perustelu

Johdonmukainen muutos 2 artiklan 14 kohdassa tehtyyn vastaaottajan määritelmään ja
liitteen II 1 osan kohtaan 23 a.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 151
Liite III, Osa I, f a alakohta (uusi)

f a) Baselin yleissopimuksen mukaisia 
nimikkeitä B1200 ja B1210 ei sovelleta, 
ellei kuonaa valmisteta erityisesti 
kansallisten ja asianmukaisten 
kansainvälisten vaatimusten ja standardien 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan jätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ETY) N:o 259/93 
liitteessä II (vihreä luettelo) sanotaan seuraavasti:

"GC 070 Raudan tai hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa 
muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten 
vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu."

Tämä poikkeus on tällä hetkellä voimassa oleva säännös. Jos kyseinen selvitys lisätään 
tekstiin, taataan poikkeuksen pysyvyys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 152
Liite III B

Liite poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Luokittelematonta jätettä ei olisi pidettävä "vihreänä" jätteenä ennen sen luokittelua. Tämä 
saattaa johtaa epäselviin tilanteisiin ja potentiaalisesti vaarallisen jätteen siirtoihin tai 
vientiin. Ennen OECD:n tai Baselin yleissopimuksen lopullista päätöstä jäte olisi luokiteltava 
vaaralliseksi jätteeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Tarkistus 153
Liite III B

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

On poliittisesti tärkeää, että että neuvoston esittämä uusi liite poistetaan. Neuvoston 
esittämän menettelyn, joka voi sallia luokittelemattoman jätteen sisällyttämiseen 
vaarattomien jätteiden liitteeseen IIIB, asemesta ehdotamme ennalta varautuvaa
lähestymistapaa, jossa luokittelematonta jätettä kohdellaan ikään kuin se kuuluisi liitteseen 
IV ja V (vaarallinen) siihen saakka, kunnes se on todettu vaarattomaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 154
Liite V, Johdanto, 2 kohta

2. Tämä liite on kolmiosainen, ja 2 ja 3 osaa 
sovelletaan ainoastaan silloin, kun 1 osaa ei 
voida soveltaa. Jotta voidaan määrittää, onko 
tietty jätetyyppi lueteltu tässä liitteessä, on 
siksi ensin tarkistettava, onko se lueteltu 
tämän liitteen 1 osassa, ja jollei, onko se 
lueteltu 2 osassa, ja jollei, onko se lueteltu 
3 osassa.

2. Tämä liite on kolmiosainen, ja 2 ja 3 osaa 
sovelletaan ainoastaan silloin, kun 1 osan 
luetteloa A ei voida soveltaa. Jotta voidaan 
määrittää, onko tietty jätetyyppi lueteltu 
tässä liitteessä, on siksi ensin tarkistettava, 
onko se lueteltu tämän liitteen 1 osan 
luettolossa A, ja jollei, onko se lueteltu 
2 osassa, ja jollei, onko se lueteltu 3 osassa.

1 osa on jaettu kahteen alaosastoon. 
Luettelossa A luetellaan Baselin 
yleissopimuksen 1 artiklan i kohdan a 
alakohdan mukaisesti vaarallisiksi 

1 osa on jaettu kahteen alaosastoon. 
Luettelossa A luetellaan Baselin 
yleissopimuksen 1 artiklan i kohdan a 
alakohdan mukaisesti vaarallisiksi 
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luokitellut jätteet, jotka ovat tästä syystä 
vientikiellon alaisia, ja luettelossa B jätteet, 
joita Baselin yleissopimuksen 1 artiklan i 
kohdan a alakohta ei kata ja joita 
vientikielto ei näin ollen koske.

luokitellut jätteet ja luettelossa B luetellaan 
jätteet, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi.

Jos jokin jätetyyppi on lueteltu 1 osassa, on 
siten tarkistettava, onko se lueteltu 
luettelossa A vai luettelossa B. Ainoastaan 
siinä tapauksessa, että jätetyyppiä ei ole
lueteltu 1 osan A tai B luettelossa, on 
tarkistettava, onko se lueteltu joko 2 osan 
vaarallisten jätteiden luettelossa (tähdellä (*) 
merkityt jätteet) tai 3 osassa. Jos näin on,
siihen sovelletaan vientikieltoa.

Jos jokin jätetyyppi on lueteltu 1 osan 
A luettelossa, siihen sovelletaan 
vientikieltoa. Jos jätetyyppiä ei ole lueteltu 
1 osan A luettelossa, mutta se on 2 osan 
vaarallisten jätteiden luettelossa (tähdellä (*) 
merkityt jätteet) tai 3 osassa, myös siihen 
sovelletaan vientikieltoa.

_________

* Osa 2 on direktiivin 75/442/ETY jätteistä 
1 artiklan a kohdan ja direktiivin 
91/689/ETY vaarallisista jätteistä artiklan 
4 kohdan jäteluettolon mukainen; näissä 
tähdellä (*) merkittyjä jätteitä pidetään 
vaarallisina. Tähdellä (*) 
merkitsemättömiä jätteitä ei luokitella 
vaarallisiksi.
Osa 3 juontaa OECD:n lisäyksestä 4, osat I 
ja II, ja siinä luetellaan vaarallisiksi 
luokitellut jätteet.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella sisällytetään uudelleen 19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) 
EP:n ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät tarkistukset, jotka sisällytettiin myös komission 
muutettuun ehdotukseen (KOM(2004)0172).

Tällä tarkistuksella muutetaan jäteluetteloiden järjestystä siten, että vaarallisia jätteitä 
koskeva EU:n luettelo on vaarattomia jätteitä koskevaa Baselin listaa tärkeämpi.

Tämä tarkistus korvaa tarkistuksen 44, jotta siitä tulisi selkeämpi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt ja Caroline Lucas

Tarkistus 155
Liite V, Osa 3, Luettelo B a (uusi)
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Luettelo B a:
Jätteet, jotka sisältävät Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 27 päivänä 
tammikuuta 2003 sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta antaman 
direktiivin2002/96/EY liitteen II osassa 1 
lueteltuja komponentteja tai koostuvat 
niistä, ellei:
a) jätteitä ole arvioitu, testattu ja merkitty 
olevaksi täydessä työkunnossa ja suoraan 
jälleenkäyttöön suunnatuiksi;
b) jätteitä ole arvioitu, testattu ja merkitty 
olevaksi kunnostettavia ilman tarvetta 
vaarallisen komponentin tai osan 
huolehtimiseen tai jälleenkierrättämiseen.

Or. en

Perustelu

Tänä vuonna voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin myötä 
on äärimmäisen tärkeää, että kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun odotettu lisämäärä ei 
aiheuta lisäpainetta tämän materiaalin (uusiokäyttö tekosyynä) vientiin kehitysmaihin. 
Tällaisesta viennistä on jo todisteita IMPELin kaltaisten raporttien perusteella. Tämän vuoksi 
on pakko sisällyttää uusi viittaus liitteen V osaan 3 selkeyttämällä, että sähkö- ja 
elektroniikkaromu on poistettava saasteista kyseisen direktiivin liitteen II osan I vaatimusten 
mukaisesti tai että sen on oltava täysin työskentelykuntoista ja suunnattua suoraan 
uusiokäyttöön tai että se voidaan korjata kohdemaassa käyttämättä vaarallista komponenttia 
tai osia (kuten Baselin keskusteluissa on ehdotettu).


