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Muudatusettepanek 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiiviga 2006/12/EÜ 
jäätmete kohta kehtestatakse õiguslik 
raamistik jäätmete käitlemiseks ühenduses. 
Selles on määratletud põhimõisted, nagu 
jäätmed, taaskasutamine ja kõrvaldamine, 
ning kehtestatud olulised 
jäätmekäitlusnõuded, eriti 
jäätmekäitlustoiminguid sooritavate 
asutuste või ettevõtjate loa- või 
registreerumiskohustus ja liikmesriikide 
kohustus koostada jäätmekavad. Samuti on 
selles sätestatud üldpõhimõtted, nagu 
kohustus käidelda jäätmeid viisil, mis ei 
avalda kahjulikku mõju keskkonnale ega 
inimese tervisele, jäätmehierarhia 
kohaldamise soodustamine ja kooskõlas 
„saastaja maksab” põhimõttega nõue, mille 
kohaselt jäätmete kõrvaldamise kulud peab 
kandma jäätmevaldaja või eelmised 
jäätmevaldajad või selle toote tootja, 
millest jäätmed tekkisid.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiiviga 2006/12/EÜ 
jäätmete kohta kehtestatakse õiguslik 
raamistik jäätmete käitlemiseks ühenduses. 
Selles on määratletud põhimõisted, nagu 
jäätmed, taaskasutamine ja kõrvaldamine, 
ning kehtestatud olulised 
jäätmekäitlusnõuded, eriti 
jäätmekäitlustoiminguid sooritavate 
asutuste või ettevõtjate loa- või 
registreerumiskohustus ja liikmesriikide 
kohustus koostada jäätmekavad. Samuti on 
selles sätestatud üldpõhimõtted, nagu 
kohustus käidelda jäätmeid viisil, mis ei 
avalda kahjulikku mõju keskkonnale ega 
inimese tervisele, jäätmehierarhia ja 
kooskõlas „saastaja maksab” põhimõttega 
nõue, mille kohaselt jäätmete kõrvaldamise 
kulud peab kandma jäätmevaldaja või 
eelmised jäätmevaldajad või selle toote 
tootja, millest jäätmed tekkisid.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel)

Selgitus

Täiendus raportööri muudatusettepanekule 21, milles kehtestatakse jäätmehierarhia 
üldreeglina. Järelikult ei „soodustata” direktiivis lihtsalt jäätmehierarhia kohaldamist 
liikmesriikide poolt. 
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Muudatusettepanek 33
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(1 a) Igasuguse jäätmepoliitika esmane 
eesmärk peaks olema vähendada 
miinimumini jäätmetekke ja -käitluse 
kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Jäätmealaste õigusaktide 
eesmärk peaks seetõttu samuti olema 
vähendada ressursside kasutamist ning 
aidata täielikult kaasa ELi 
kliimamuutuste eesmärkide täitmisele, 
kuna see on üks kõige tõhusamatest 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
viisidest. Jäätmealastes õigusaktides 
tuleks samuti soodustada jäätmehierarhia 
praktilist rakendamist.

Or. en

(Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse raportööri muudatusettepanekule 1 jäätmealaste 
õigusaktide olulisus kliimamuutuste leevendamisel.) 

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 38/108/157/141 tähenduses 
tuleks rõhutada, et jäätmealastel õigusaktidel on oluline osa kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisel. Ligikaudu 10 % ELi 2020. aasta kliimamuutuste eesmärgist oleks võimalik 
saavutada, kui rohkem taaskasutatavaid jäätmeid võetaks nende kõrvaldamise asemel 
taaskasutusse ja ringlusse. 

Muudatusettepanek 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 8

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(8) Vallasvara suhtes, mille valdaja ära 
viskab, kavatseb ära visata või on 

(8) Liikuvate esemete ja ainete suhtes, 
mille valdaja ära viskab, kavatseb ära 



AM\711129ET.doc 5/68 PE402.733v01-00
Freelance-tõlge

ET

kohustatud ära viskama, tuleb teatavate 
eranditega kohaldada tõhusaid ja 
järjekindlaid jäätmetöötluse eeskirju.

visata või on kohustatud ära viskama, tuleb 
teatavate eranditega kohaldada tõhusaid ja 
järjekindlaid jäätmetöötluse eeskirju.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel)

Selgitus

Vara mõiste võib olla eksitav, sest tundub osutavat sellele, et reegleid kohaldatakse ainult 
jäätmete suhtes, mis kuuluvad neid äraviskavale isikule. Kuna on aga täiesti võimalik, et 
keegi viskab ära midagi, mis talle ei kuulu, siis tuleks vara mõiste asendada jäätmete 
määratluses kasutatud mõistetega.

Muudatusettepanek 35
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 9 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(9 a) Pinnase ulatusliku ja ennetava 
kaitsmise tagamiseks on liikmesriikidel 
võimalik reguleerida pinnast, eelkõige 
saastunud pinnast käsitlevaid sätteid riigi 
tasandil ka jäätmeid käsitlevates 
õigusaktides, kuigi see kujutab endast 
erandit käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast.

Or. de

(III)

Selgitus

Ühises seisukohas on seoses pinnasega (sealhulgas väljakaevamata) ette nähtud erand. Vajab 
selgitamist, et seni, kuni puuduvad ELi hõlmavad sätted pinnase kohta, võivad liikmesriigid 
võtta pinnasega seotud sätted vastu ka osana nende jäätmeid käsitlevatest õigusaktidest. 
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Muudatusettepanek 36
Anne Laperrouze

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 12

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(12) Jäätmete liigitamine ohtlikeks 
jäätmeteks peaks muu hulgas põhinema 
kemikaale käsitlevatel ühenduse 
õigusaktidel, eelkõige valmististe ohtlikeks 
liigitamise, sealhulgas selleks kasutatud 
kontsentratsioonide piirväärtuste osas. 
Lisaks on vaja säilitada süsteem, millega 
jäätmed ja ohtlikud jäätmed on liigitatud 
viimati komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud jäätmeliikide nimistu 
kohaselt, et soodustada jäätmete 
ühtlustatud liigitamist ja tagada ohtlike 
jäätmete ühtlustatud kindlaksmääramine 
ühenduses.

(12) Ohtlikud jäätmed määratletakse ohu-
ja riskikriteeriumide põhjal. Seetõttu tuleb 
need reguleerida rangete 
spetsifikatsioonide alusel, et vältida või 
piirata, nii palju kui võimalik, 
mittenõuetekohasest käitlemisest 
tulenevaid keskkonda ohustavaid 
kahjulikke mõjusid ning hoida ära riske 
inimeste tervisele ja ohutusele. Ohtlike 
omaduste tõttu tuleb ohtlikke jäätmeid 
nõuetekohaselt käidelda, see hõlmab 
spetsiaalseid ja kohandatud kogumis- ja 
töötlemistehnikaid, erikontrolle ja 
jäätmete jälgitavuse erimeetmeid. Kõigil 
ohtlike jäätmete käitlejatel peab olema 
vastav kvalifikatsioon ja väljaõpe.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepanek 11)

Selgitus

Kuna ohtlike jäätmete direktiiv tühistatakse vee raamdirektiiviga, siis on eriti oluline tagada 
ohtlike jäätmete käitlemise sektori asjakohane arvessevõtmine direktiivi tekstis. 

Muudatusettepanek 37
Françoise Grossetête

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 12

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(12) Jäätmete liigitamine ohtlikeks 
jäätmeteks peaks muu hulgas põhinema 
kemikaale käsitlevatel ühenduse 
õigusaktidel, eelkõige valmististe ohtlikeks 
liigitamise, sealhulgas selleks kasutatud 

(12) Ohtlikud jäätmed määratletakse ohu-
ja riskikriteeriumide põhjal. Seetõttu tuleb 
need reguleerida rangete 
spetsifikatsioonide alusel, et vältida või 
piirata, nii palju kui võimalik, 
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kontsentratsioonide piirväärtuste osas. 
Lisaks on vaja säilitada süsteem, millega 
jäätmed ja ohtlikud jäätmed on liigitatud 
viimati komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud jäätmeliikide nimistu 
kohaselt, et soodustada jäätmete 
ühtlustatud liigitamist ja tagada ohtlike 
jäätmete ühtlustatud kindlaksmääramine 
ühenduses.

mittenõuetekohasest käitlemisest 
tulenevaid keskkonda ohustavaid 
kahjulikke mõjusid ning hoida ära riske 
inimeste tervisele ja ohutusele. Ohtlike 
omaduste tõttu tuleb ohtlikke jäätmeid 
nõuetekohaselt käidelda, see hõlmab 
spetsiaalseid ja kohandatud kogumis- ja 
töötlemistehnikaid, erikontrolle ja 
jäätmete jälgitavuse erimeetmeid. Kõigil 
ohtlike jäätmete käitlejatel peab olema 
vastav kvalifikatsioon ja väljaõpe.

Or. en

Selgitus

Kuna ohtlike jäätmete direktiiv tühistatakse vee raamdirektiiviga, siis on eriti oluline tagada 
ohtlike jäätmete käitlemise sektori asjakohane arvessevõtmine direktiivi tekstis vastavalt 
parlamendi poolt esimesel lugemisel tehtud ettepanekule (esimesel lugemisel vastuvõetud 
muudatusettepanek 11). Kemikaale käsitlevatele õigusaktidele viitamise lisamine 
käesolevasse põhjendusse tekitab segadust. Kõnealuste õigusaktide eesmärgid on erinevad. 

Muudatusettepanek 38
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 12

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(12) Jäätmete liigitamine ohtlikeks 
jäätmeteks peaks muu hulgas põhinema 
kemikaale käsitlevatel ühenduse 
õigusaktidel, eelkõige valmististe ohtlikeks 
liigitamise, sealhulgas selleks kasutatud 
kontsentratsioonide piirväärtuste osas. 
Lisaks on vaja säilitada süsteem, millega 
jäätmed ja ohtlikud jäätmed on liigitatud 
viimati komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud jäätmeliikide nimistu 
kohaselt, et soodustada jäätmete 
ühtlustatud liigitamist ja tagada ohtlike 
jäätmete ühtlustatud kindlaksmääramine 
ühenduses.

(12) Ohtlikud jäätmed määratletakse ohu-
ja riskikriteeriumide põhjal. Seetõttu tuleb 
need reguleerida rangete 
spetsifikatsioonide alusel, et vältida või 
piirata, nii palju kui võimalik, 
mittenõuetekohasest käitlemisest 
tulenevaid keskkonda ohustavaid 
kahjulikke mõjusid ning hoida ära riske 
inimeste tervisele ja ohutusele. Ohtlike 
omaduste tõttu tuleb ohtlikke jäätmeid 
nõuetekohaselt käidelda, see hõlmab 
spetsiaalseid ja kohandatud kogumis- ja 
töötlemistehnikaid, erikontrolle ja 
jäätmete jälgitavuse erimeetmeid. Kõigil 
ohtlike jäätmete käitlejatel peab olema 
vastav kvalifikatsioon ja väljaõpe.
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Or. fr

(Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepaneku 11 uuesti lisamine)

Selgitus

Kehtiva ohtlike jäätmete direktiivi tühistamist ei tohi tõlgendada tühimikuna, mis võimaldab 
esitada ohtlike jäätmete käitlemisele madalamaid nõudeid. Seetõttu on oluline lisada selles 
küsimuses põhjendustesse selge avaldus. 

Muudatusettepanek 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 12 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(12 a) Ohtlikud jäätmed tuleb reguleerida 
rangete spetsifikatsioonide alusel, et 
vältida mittenõuetekohasest käitlemisest 
tulenevaid keskkonda ohustavaid 
kahjulikke mõjusid ning hoida ära riske 
inimeste tervisele ja ohutusele. Ohtlike 
omaduste tõttu tuleb ohtlikke jäätmeid 
nõuetekohaselt käidelda, see hõlmab 
spetsiaalseid ja kohandatud kogumis- ja 
töötlemistehnikaid, erikontrolle ja 
jäätmete jälgitavuse erimeetmeid. Kõigil 
ohtlike jäätmete käitlejatel peab olema 
vastav kvalifikatsioon ja väljaõpe.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 11 uuesti lisamine muudetud kujul)
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Muudatusettepanek 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 17

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(17) Taaskasutamise ja kõrvaldamise 
määratlusi on vaja muuta, et tagada nende 
kahe mõiste selge eristamine lähtuvalt 
nende keskkonnamõju tegelikust 
erinevusest, mis tekib loodusressursside 
asendamisega majanduses, ning 
tunnustades jäätmete ressursina kasutamise 
võimalikku kasulikkust keskkonnale ja 
inimese tervisele. Lisaks võib välja töötada 
suunised, et selgitada juhtumeid, kus on 
raske kõnealust erinevust praktikas 
rakendada või kus tegevuse liigitamine 
taaskasutamiseks ei vasta toimingu 
tegelikule keskkonnamõjule.

(17) Taaskasutamise ja kõrvaldamise 
määratlusi on vaja muuta, et tagada nende 
kahe mõiste selge eristamine lähtuvalt 
nende keskkonnamõju tegelikust 
erinevusest, mis tekib loodusressursside 
asendamisega majanduses, ning 
tunnustades jäätmete ressursina kasutamise 
võimalikku kasulikkust keskkonnale ja 
inimese tervisele. Lisaks võib välja töötada 
kriteeriumid, et selgitada juhtumeid, kus 
on raske kõnealust erinevust praktikas 
rakendada või kus tegevuse liigitamine 
taaskasutamiseks ei vasta toimingu 
tegelikule keskkonnamõjule.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel ja kooskõlas esimese 
lugemise muudatusettepanekuga 38/108/157/140/141)

Selgitus

Seotud samade autorite artikli 8 lõike 2 uue muudatusettepanekuga. Juhul kui käesolevas 
direktiivis kehtestatakse jäätmete põletamise tõhususe kriteeriumid, tuleks sama teha ka teiste 
taaskasutustoimingute suhtes, et paremini eristada tegelikke taaskasutustoiminguid teeseldud 
taaskasutustoimingutest. Kuna selliste kriteeriumide puhul on tegemist oluliste elementidega, 
tuleks need kehtestada kaasotsustamismenetluses. 

Muudatusettepanek 41
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 17 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

17 a) Otstarbekas ja keskkonnale ohutu 
ringlussevõtt eeldab muu hulgas vastavust 
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käesolevas direktiivis kehtestatud 
tingimustele, mille alusel on võimalik 
kindlaks määrata jäätmeteks olemise 
lakkamise kriteeriumid. 

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga võrreldes sisaldab ühise seisukoha artikli 5 lõige 1 jäätmeteks 
olemise lakkamise kriteeriumide alusena lisatingimusi. Kõnealused tingimused peaksid 
tagama keskkonna ja inimeste tervise kõrge kaitsetaseme ning neid tuleks kohaldada 
otstarbekat ringlussevõttu silmas pidades. 

Muudatusettepanek 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 18

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(18) Käesoleva direktiiviga tuleks samuti 
täpsustada, millal on tahkete 
olmejäätmete põletamine energiatõhus ja 
seda võib pidada 
taaskasutamistoiminguks.

välja jäetud

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel ja kooskõlas esimese 
lugemise muudatusettepanekuga 83)

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas liigitatakse teatud olmejäätmete põletusahjud uuesti 
taaskasutustoiminguteks, isegi kui need ei ole kooskõlas parima võimaliku tehnoloogiaga. 
Selline uuesti liigitamine suunaks jäätmepõletusahjudesse lisainvesteeringuid ja kahjustaks 
seega otseselt taaskasutuseks ja ringlussevõtuks vajalikke investeeringuid, kuid need 
toimingud säästavad rohkem energiat ja loodusressursse kui põletamine taaskasutab. 
Igasugune uuesti liigitamine tuleks seetõttu ühisest seisukohast välja jätta. Tõhususega seotud 
kaalutlusi käsitletakse asjakohasemalt IPPC ja jäätmepõletusdirektiivi läbivaatamise käigus. 
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Muudatusettepanek 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 
tervisele; ning

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 
tervisele; ning

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed. Selleks, et teatavad jäätmed 
lakkaksid olemast jäätmed, võib 
rakendada näiteks nii lihtsat 

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed.
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taaskasutamistoimingut nagu jäätmete 
kontrollimine, et teha kindlaks, kas need 
vastavad asjakohastele kriteeriumidele.

Kõrvalsaaduste ja jäätmete, mis lakkavad 
olemast jäätmed, mõisteid ei kohaldata 
kolmandatesse riikidesse suunduvate 
piiriüleste saadetiste tähenduses. 

Or. en

(Esimene osa on uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel, teine osa 
on uus seoses esimese lugemise ülevaatlikkusega, et tagada kooskõla rahvusvaheliste 

kohustustega.)

Selgitus

Esimene osa: vastavalt raportööri muudatusettepanekutele 4 ja 11 lakkavad jäätmed olemast 
jäätmed ainult siis, kui korduskasutamine, ringlussevõtt või taaskasutustoiming on lõpetatud. 
Lihtsalt jäätmete kontrollimine ei saa olla samaväärne taaskasutustoimingu lõpuleviimisega. 

Teine osa: rahvusvahelistes jäätmeid käsitlevates õigusaktides, näiteks ohtlike jäätmete 
riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioonis, ei tunta 
kõrvalsaaduste ja jäätmete, mis lakkavad olemast jäätmed, mõisteid. Täieliku kooskõla 
tagamiseks rahvusvaheliste kohustustega ei ole neid võimalik kohaldada riikidevaheliste 
saadetiste suhtes. 

Muudatusettepanek 44
Jules Maaten

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
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esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 
tervisele; ning

esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 
tervisele; ning

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed. Selleks, et teatavad jäätmed 
lakkaksid olemast jäätmed, võib rakendada 
näiteks nii lihtsat taaskasutamistoimingut 
nagu jäätmete kontrollimine, et teha 
kindlaks, kas need vastavad asjakohastele 
kriteeriumidele.

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk, vanametall, 
kompost ning paberi- ja klaasijäätmed. 
Selleks, et teatavad jäätmed lakkaksid 
olemast jäätmed, võib rakendada näiteks 
nii lihtsat taaskasutamistoimingut nagu 
jäätmete kontrollimine, et teha kindlaks, 
kas need vastavad asjakohastele 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Kuna teatud liiki räbu tuleks pigem käsitleda tüüpilise kõrvalsaaduse kui jäätmetena, räbu 
lisamine võimalike materjalide loetelusse, mida hinnatakse jäätmetena olemast lakkamise 
kriteeriumide alusel. 
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Muudatusettepanek 45
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning tuleks 
kohaldada asjakohast korda jäätmete 
suhtes, mis lakkavad olemast jäätmed. 
Selleks et täpsustada jäätmete määratluse 
teatavaid aspekte, tuleks direktiivis 
täpsustada:

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused 
ja mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei 
ole tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, 
mida tuleb korrapäraselt ajakohastada, 
ning juhul, kui see on kooskõlas 
keskkonna ja inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel 
lubatud, võib liikmesriik seda kasutada 
vahendina, mille abil otsustada, et ei ole 
oodata üldist ebasoodsat mõju 
keskkonnale või inimese tervisele; ning
– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed. Selleks, et teatavad jäätmed 
lakkaksid olemast jäätmed, võib rakendada 
näiteks nii lihtsat taaskasutamistoimingut 

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed. Selleks, et teatavad jäätmed 
lakkaksid olemast jäätmed, võib rakendada 
näiteks nii lihtsat taaskasutamistoimingut 
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nagu jäätmete kontrollimine, et teha 
kindlaks, kas need vastavad asjakohastele 
kriteeriumidele.

nagu jäätmete kontrollimine, et teha 
kindlaks, kas need vastavad asjakohastele 
kriteeriumidele.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni 21. veebruaril 2007 avaldatud suunised on käesoleva küsimuse täpsustamise 
oluliseks raamistikuks ja hoiavad ära võimalikud kohtumenetlused. Nõukogu ühises 
seisukohas sisalduv määratlus võib kaasa tuua suurema segaduse ja jäätmete mittesoovitava 
uuesti liigitamise kõrvalsaadusteks.

Muudatusettepanek 46
Adriana Poli Bortone

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 
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tervisele; ning tervisele; ning
– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed. Selleks, et teatavad jäätmed 
lakkaksid olemast jäätmed, võib rakendada 
näiteks nii lihtsat taaskasutamistoimingut 
nagu jäätmete kontrollimine, et teha 
kindlaks, kas need vastavad asjakohastele 
kriteeriumidele.

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed, samuti teised valitud 
jäätmeliigid, mida on võimalik ka 
Euroopa kehtivate tehniliste standardite 
alusel selgelt kindlaks teha. Selleks, et 
teatavad jäätmed lakkaksid olemast 
jäätmed, võib rakendada näiteks nii lihtsat 
taaskasutamistoimingut nagu jäätmete 
kontrollimine, et teha kindlaks, kas need 
vastavad asjakohastele kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et jäätmetena olemast lakkamist tuleks kohaldada ainult erandina 
spetsiaalselt valitud ja selgelt kindlakstehtavate jäätmevoogude suhtes. Euroopa tehnilised 
standardid annavad korraliku aluse konkreetsete jäätmeliikide kindlakstegemiseks ja teabe 
saamiseks nende tehniliste ja keskkonnaga seotud omaduste kohta. 

Muudatusettepanek 47
Vittorio Prodi

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 

(20) Jäätmete määratluse erinevaid aspekte 
ei tohiks omavahel segi ajada ning 
vajaduse korral tuleks kohaldada 
asjakohast korda ühest küljest 
kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, 
ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis 
lakkavad olemast jäätmed. Selleks et 
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täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

täpsustada jäätmete määratluse teatavaid 
aspekte, tuleks direktiivis täpsustada:

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 
tervisele; ning

– millal ained või esemed, mis saadakse 
sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille 
esmaseks eesmärgiks ei ole antud ainete 
või esemete tootmine, on kõrvalsaadused ja 
mittejäätmed. Otsuse, et aine puhul ei ole 
tegemist jäätmetega, saab teha ainult 
kooskõlastatud lähenemisviisi alusel, mida 
tuleb korrapäraselt ajakohastada, ning 
juhul, kui see on kooskõlas keskkonna ja 
inimese tervise kaitsega. Kui 
kõrvalsaaduste kasutamine on 
keskkonnaalase loa või üldiste 
keskkonnaalaste eeskirjade alusel lubatud, 
võib liikmesriik seda kasutada vahendina, 
mille abil otsustada, et ei ole oodata üldist 
ebasoodsat mõju keskkonnale või inimese 
tervisele; ning

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed. Selleks, et teatavad jäätmed 
lakkaksid olemast jäätmed, võib rakendada 
näiteks nii lihtsat taaskasutamistoimingut 
nagu jäätmete kontrollimine, et teha 
kindlaks, kas need vastavad asjakohastele 
kriteeriumidele.

– millal teatavad jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kehtestades vastavad kriteeriumid, 
mis tagavad kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ning toovad kasu 
keskkonnale ja majandusele. Võimalikud 
jäätmeliigid, mille puhul tuleks välja 
töötada spetsifikatsioonid ja kriteeriumid 
selle kohta, millal need lakkavad olemast 
jäätmed, on muu hulgas ehitus-ja 
lammutusjäätmed, teatav tuhk ja räbu, 
vanametall, kompost ning paberi- ja 
klaasijäätmed ning klassifitseeritud, suure 
jäätmetest tehtud biomassi sisaldusega 
alternatiivkütused. Selleks, et teatavad 
jäätmed lakkaksid olemast jäätmed, võib 
rakendada näiteks nii lihtsat 
taaskasutamistoimingut nagu jäätmete 
kontrollimine, et teha kindlaks, kas need 
vastavad asjakohastele kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi värske biomassi kasutamise tagajärjel energiaeesmärkidel, 
on vaja soodustada suure jäätmetest tehtud biomassi sisaldusega alternatiivkütuste 
kasutamist. Selline biomassi fraktsioon on CO2 suhtes neutraalne. Kõnealuste kütuste teatud 
liikide kvaliteet on piisavalt kõrge ja võimaldab neid kasutada kontrollitud tööstusettevõtetes 
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traditsiooniliste (fossiilsete) kütuste asemel. See säästab esmaseid loodusvarasid (nt süsi, 
värske biomass), vähendab CO2 heidet ja annab panuse ELi.

Muudatusettepanek 48
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 20 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20 a) Jäätmeteks olemise lakkamine ei 
pea alati avaldama keskkonnale või 
inimeste tervisele kahjulikku mõju aine 
või eseme kasutamise tagajärjel. See 
tähendab igal juhul, et sekundaartoodete 
saasteainete sisaldus ei pea olema 
märkimisväärselt kõrgem kui 
võrreldavatel esmastel toorainetel. Selle 
kriteeriumi kohaldamiseks tuleb kasutada 
kvaliteedisertifikaatide süsteemi. 

Or. de

(Ühises seisukohas muudetakse jäätmeteks olemise lakkamist käsitlevat artiklit. See toob 
kaasa täpsustamise vajaduse.)

Selgitus

Jäätmeteks olemise lakkamine ei tohi kahjustada keskkonda ega inimeste tervist. Saasteainete 
lisamine tootele võib kaasa tuua saasteainete levimise keskkonda. Näiteks katoodtorudest 
saadud puhastatud pliiklaasi kasutamine ehitusmaterjalide tootmiseks võib tulevikus kaasa 
tuua plii eraldumise lammutamise ajal. See ei kujuta endast sekundaartoodete säästvat 
kasutamist.

Muudatusettepanek 49
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(22) Jäätmete määratluse alusel võib
komisjon selguse ja järjepidevuse 
tagamiseks võtta vastu suunised, et teatud 

(22) Jäätmete määratluse alusel peaks
komisjon selguse ja järjepidevuse 
tagamiseks võtma meetmed, et teatud 
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juhtudel täpsustada, millal ained või 
esemed muutuvad jäätmeteks. Sellised 
suunised võib muu hulgas välja töötada 
elektri- ja elektroonikaseadmete ja 
sõidukite kohta.

juhtudel täpsustada, millal ained või 
esemed muutuvad jäätmeteks. Sellised 
meetmed tuleks muu hulgas välja töötada 
elektri- ja elektroonikaseadmete ja 
sõidukite kohta.

Or. en

Selgitus

Viide muudatusettepanekule 17 ja esimese lugemise kokkuleppele 103. 

Muudatusettepanek 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(22) Jäätmete määratluse alusel võib 
komisjon selguse ja järjepidevuse 
tagamiseks võtta vastu suunised, et teatud 
juhtudel täpsustada, millal ained või 
esemed muutuvad jäätmeteks. Sellised 
suunised võib muu hulgas välja töötada 
elektri- ja elektroonikaseadmete ja 
sõidukite kohta.

(22) Jäätmete määratluse alusel võib 
komisjon selguse ja järjepidevuse 
tagamiseks võtta vastu suunised, et teatud 
juhtudel täpsustada, millal ained või 
esemed muutuvad jäätmeteks. Sellised 
suunised tuleks kiiresti muu hulgas välja 
töötada elektri- ja elektroonikaseadmete ja 
sõidukite kohta, et täita lüngad 
jäätmesaadetisi käsitlevates õigusaktides.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel)

Selgitus

Suurtes kogustes elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid saadetakse Aafrikasse näiliselt 
taaskasutamiseks, tegelikult aga ainult seal ladestamiseks. Vanade laevade viimane teekond 
viib Aasiasse, kus need lammutatakse vanametalliks inimeste tervise ja keskkonna jaoks 
täiesti vastuvõetamatutel tingimustel. On ammugi aeg, et komisjon töötaks välja suunised 
lünkade täitmiseks jäätmesaadetisi käsitlevates õigusaktides jäätmete määratlust silmas 
pidades. 
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Muudatusettepanek 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 26

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26) Käesolev direktiiv peaks aitama ELil 
liikuda lähemale „jäätmeid ringlussevõtva 
ühiskonna” poole, kus püütakse vältida 
jäätmeteket ja kasutatakse jäätmeid 
ressursina. Eelkõige nõutakse ühenduse 
kuuendas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis meetmeid, mille 
eesmärk on tagada sortimine tekkekohtades 
ning esmatähtsate jäätmevoogude 
kogumine ja ringlussevõtt. Kookõlas selle 
eesmärgiga ning ühe võimalusena jäätmete 
ringlussevõtu hõlbustamiseks või 
parandamiseks tuleks jäätmeid liigiti 
koguda enne selliste 
taaskasutamistoimingute läbiviimist, millel 
on parim üldine keskkonnaalane tulemus, 
kui see on tehniliselt, keskkonna 
seisukohast ja majanduslikult teostatav.

(26) Käesolev direktiiv peaks aitama ELil 
liikuda lähemale „jäätmeid ringlussevõtva 
ühiskonna” poole, kus püütakse vältida 
jäätmeteket ja kasutatakse jäätmeid 
ressursina. Eelkõige nõutakse ühenduse 
kuuendas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis meetmeid, mille 
eesmärk on tagada sortimine tekkekohtades 
ning esmatähtsate jäätmevoogude
kogumine ja ringlussevõtt. Kookõlas selle 
eesmärgiga ning ühe võimalusena jäätmete 
ringlussevõtu hõlbustamiseks või 
parandamiseks tuleks jäätmeid liigiti 
koguda ja ohtlikud ühendid 
jäätmevoogudest eraldada enne selliste 
taaskasutamistoimingute läbiviimist, millel 
on parim üldine keskkonnaalane tulemus, 
kui see on tehniliselt, keskkonna 
seisukohast ja majanduslikult teostatav.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel ja kooskõlas esimese 
lugemise muudatusettepanekuga 54)

Selgitus

Ohtlike ühendite eraldamine, kus see on võimalik, parandab taaskasutamise võimalusi. 
Ohtlikud ühendid tuleks majandustsüklist kõrvaldada ja nendega ei tohiks taaskasutamise 
järel uusi tooteid saastada. 



AM\711129ET.doc 21/68 PE402.733v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 52
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 26 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26 a) Liikmesriigid ei tohiks toetada 
teiseste toormaterjalide (eraldatud 
ringlussevõetavad materjalid, näiteks 
taaskasutatav paber) põletamist kooskõlas 
jäätmeid ringlussevõtva ühiskonna 
eesmärgiga. 

Or. en

Selgitus

Pärast kliimamuutuste ja taastuvenergia paketi ning eelkõige direktiivi ettepaneku 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia edendamise kohta avaldamist komisjoni poolt 
on oluline jälgida, et majandushoobasid ei kasutata viisil, mis muudaks jäätmehierarhia 
väärtusetuks. 

Muudatusettepanek 53
Cristiana Muscardini

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 26 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26 a) Keskkonnakaitse vajalikku taset 
säilitades peaksid liikmesriigid tagama 
piisavad ja kulutasuvad jäätmehoolduse 
võimalused ringlussevõtu toimingute 
tagajärjel tekkivate jäätmete jaoks, 
pidades silmas ringlussevõtu rajatiste 
võtmerolli lõplikult kõrvaldatavate 
jäätmete vähendamises. Sellised 
järelejäävad jäätmed on oluline kitsaskoht 
ringlussevõtu võimsuste edasiseks 
suurendamiseks ning pädevad asutused 
peaksid võtma vajalikud meetmed 
kooskõlas eesmärgiga saada jäätmeid 
ringlussevõtvaks ühiskonnaks.
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Or. en

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 9)

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et ringlussevõtu toimingute tagajärjel tekkivad teisesed 
jäätmed vajavad planeerimist, et saavutada jäätmeid ringlussevõttev ühiskond ja rajada ELis 
juhtivad turud. 

Muudatusettepanek 54
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 26 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26 b) Keskkonnakaitse vajalikku taset 
säilitades peaksid liikmesriigid tagama 
piisavad ja kulutasuvad jäätmehoolduse 
võimalused ringlussevõtu toimingute 
tagajärjel tekkivate jäätmete jaoks, 
pidades silmas ringlussevõtu rajatiste 
võtmerolli lõplikult kõrvaldatavate 
jäätmete vähendamises. Sellised 
järelejäävad jäätmed on oluline kitsaskoht 
ringlussevõtu võimsuste edasiseks 
suurendamiseks ning pädevad asutused 
peaksid võtma vajalikud meetmed 
kooskõlas eesmärgiga saada jäätmeid 
ringlussevõtvaks ühiskonnaks.

Or. en

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 9)

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et ringlussevõtu toimingute tagajärjel tekkivad teisesed 
jäätmed vajavad planeerimist, et saavutada jäätmeid ringlussevõttev ühiskond ja rajada ELis 
juhtivad turud.
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Muudatusettepanek 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 28

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(28) Jäätmehierarhia kujutab endast 
tavaliselt parimat üldist keskkonnaalast 
valikuvõimalust jäätmeid käsitlevates 
õigusaktides ja jäätmepoliitikas, kuid 
teatavate jäätmevoogude puhul võib 
vajalikuks osutuda sellisest hierarhiast 
kõrvalekaldumine, kui see on põhjendatud 
muu hulgas tehnilise teostatavuse, 
majandusliku otstarbekuse ja 
keskkonnakaitsega.

(28) Jäätmehierarhia kujutab endast 
tavaliselt prioriteetide järjekorra 
kehtestamise kaudu parimat üldist 
keskkonnaalast valikuvõimalust jäätmeid 
käsitlevates õigusaktides ja 
jäätmepoliitikas, kuid teatavate 
jäätmevoogude puhul võib vajalikuks 
osutuda sellisest hierarhiast 
kõrvalekaldumine, kui see on põhjendatud 
muu hulgas tehnilise teostatavuse, 
majandusliku otstarbekuse ja 
keskkonnakaitsega.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel)

Selgitus

Hierarhia iseenesest ei kujuta endast parimat keskkonnaalast valikuvõimalust jäätmeid 
käsitlevates õigusaktides, vaid kehtestab prioriteetide nimekirja parima keskkonnaalase 
valikuvõimaluse kindlakstegemiseks. 

Muudatusettepanek 56
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 28 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(28 a) Taastuvenergia toetamine peaks 
olema kooskõlas ühenduse teiste 
eesmärkidega, eelkõige jäätmekäitluse 
hierarhiast lugupidamisega. Seetõttu ei 
tohiks segaolmejäätmete põletamist 
edendada taastuvenergia toetussüsteemide 
kaudu, kui selline edendamine kahjustab 
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hierarhiat. 

Or. en

Selgitus

Pärast kliimamuutuste ja taastuvenergia paketi ning eelkõige direktiivi ettepaneku 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia edendamise kohta avaldamist komisjoni poolt 
on oluline jälgida, et majandushoobasid ei kasutata viisil, mis muudaks jäätmehierarhia 
väärtusetuks.

Muudatusettepanek 57
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 29

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(29) Selleks et ühendus tervikuna saaks 
muutuda jäätmete kõrvaldamises ja 
eramajapidamistest kogutud 
segaolmejäätmete taaskasutamises 
iseseisvaks ning et võimaldada 
liikmesriikidel individuaalselt selle 
eesmärgi suunas liikuda, on vaja ette 
näha jäätmekõrvaldusrajatiste ja 
eramajapidamistest kogutud 
segaolmejäätmete taaskasutamisrajatiste 
koostöövõrgustik, arvestades geograafilisi 
olusid ja vajadust spetsialiseerunud 
rajatiste järele seoses teatavate 
jäätmeliikidega.

(29) Läheduse põhimõtte kohaselt tuleks 
kõrvaldamiseks määratud jäätmeid 
töödelda lähimas sobivas rajatises kõige 
asjakohasemate meetodite ja tehnoloogia 
abil, et tagada keskkonna ja inimeste 
tervise kaitse kõrge tase. Iga liikmesriik 
peaks võtma koostöös teiste 
liikmesriikidega asjakohased meetmed, et 
luua ühtne ja sobiv 
jäätmekõrvaldusrajatiste võrgustik, võttes 
arvesse parimat võimalikku tehnikat.

Or. en

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 109 tähendus)

Selgitus

Jäätmekäitlust ühenduse piires ei tohiks määrata kindlaks riigipiirid, vaid üldiselt 
keskkonnaalaselt kõige ohutum käitlustoiming. Siseturg on alati olnud kõrgete ja ühtlustatud 
keskkonnastandardite taganttõukajaks. Kõrvaldatavate jäätmetega seoses on siiski vaja 
piiranguid. Läheduse põhimõte tagab kõrvaldamiseks määratud jäätmete tarbetute 
kaugvedude vältimise, kui need ei ole otstarbekad. 
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Muudatusettepanek 58
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 32

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(32) Kooskõlas jäätmehierarhiaga ning 
eesmärgiga vähendada prügilatesse 
ladestatud jäätmetest tekkivate 
kasvuhoonegaaside heiteid on oluline 
hõlbustada liigiti kogumist ja biojäätmete 
nõuetekohast töötlemist, et toota 
keskkonnaohutut komposti ja teisi 
biojäätmete põhiseid materjale. Komisjon
esitab pärast biojäätmete käitlemise 
hindamist vajaduse korral ettepaneku 
seadusandlike meetmete võtmiseks.

(32) Kooskõlas jäätmehierarhiaga ning 
eesmärgiga vähendada prügilatesse 
ladestatud jäätmetest tekkivate 
kasvuhoonegaaside heiteid on oluline 
hõlbustada liigiti kogumist ja biojäätmete 
nõuetekohast töötlemist, et toota 
keskkonnaohutut komposti ja teisi 
biojäätmete põhiseid materjale. Sellel 
eesmärgil tuleks käesolevas direktiivis 
kehtestada biojäätmete kogumise, 
kasutamise ja käitlemise kriteeriumid. 

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Parlamendi esimesele lugemisele tuleks käesolevas direktiivis kehtestada 
kõik biojäätmete kriteeriumid. 

Muudatusettepanek 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 32

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(32) Kooskõlas jäätmehierarhiaga ning 
eesmärgiga vähendada prügilatesse 
ladestatud jäätmetest tekkivate 
kasvuhoonegaaside heiteid on oluline 
hõlbustada liigiti kogumist ja biojäätmete 
nõuetekohast töötlemist, et toota 
keskkonnaohutut komposti ja teisi 
biojäätmete põhiseid materjale. Komisjon 
esitab pärast biojäätmete käitlemise 
hindamist vajaduse korral ettepaneku 

(32) Kooskõlas jäätmehierarhiaga ning 
eesmärgiga vähendada prügilatesse 
ladestatud jäätmetest tekkivate 
kasvuhoonegaaside heiteid on oluline 
tagada liigiti kogumine ja biojäätmete 
nõuetekohane töötlemine, et toota
keskkonnaohutut komposti ja teisi 
biojäätmete põhiseid materjale. 
Liikmesriigid peaksid rajama eraldi 
biojäätmete kogumissüsteemid. Komisjon 
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seadusandlike meetmete võtmiseks. esitab pärast biojäätmete käitlemise 
hindamist vajaduse korral ettepaneku 
seadusandlike eesmärkide püstitamiseks. 

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel ja kooskõlas esimese 
lugemise muudatusettepanekuga 112/138)

Selgitus

Biojäätmetega tegelemist ei tohiks jätta liikmesriikide hea tahte hooleks. Kompostimise 
eelised on piisavalt teada, et nõuda kohest konkreetset tegutsemist. Liikmesriigid peaksid 
olema kohustatud rajama eraldi biojäätmete kogumissüsteemid. Komisjoni uuringu eesmärk 
peaks selle asemel olema miinimumeesmärkide kehtestamine õigel tasemel.

Muudatusettepanek 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 36

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(36) Määruse (EÜ) nr 1013/2006 kohaselt 
võivad liikmesriigid võtta vajalikke 
meetmeid, et vältida oma jäätmekavadele 
mittevastavaid jäätmesaadetisi. Erandina 
nimetatud määrusest peaks liikmesriikidel 
olema lubatud piirata sisenevaid 
põletusrajatistesse saadetavaid 
jäätmesaadetisi, mis on liigitatud 
taaskasutamiseks, kui on tehtud kindlaks, 
et siseriiklikud jäätmed tuleb kõrvaldada 
või et jäätmeid tuleb töödelda viisil, mis ei 
ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Tunnistatakse, et teatavad liikmesriigid ei 
pruugi olla võimelised lõplike 
taaskasutamisrajatiste täielikku valikut 
hõlmava võrgustiku võimaldamiseks oma 
territooriumil.

(36) Määruse (EÜ) nr 1013/2006 kohaselt 
võivad liikmesriigid võtta vajalikke 
meetmeid, et vältida oma jäätmekavadele 
mittevastavaid jäätmesaadetisi. Erandina 
nimetatud määrusest peaks liikmesriikidel 
olema lubatud piirata sisenevaid 
põletusrajatistesse saadetavaid 
jäätmesaadetisi, kui on tehtud kindlaks, et 
siseriiklikud jäätmed tuleb kõrvaldada või 
et jäätmeid tuleb töödelda viisil, mis ei ole 
kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Tunnistatakse, et teatavad liikmesriigid ei 
pruugi olla võimelised lõplike 
taaskasutamisrajatiste täielikku valikut 
hõlmava võrgustiku võimaldamiseks oma 
territooriumil.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel kooskõlas esimese 
lugemise muudatusettepanekuga 83)

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas liigitatakse teatud olmejäätmete põletusahjud uuesti 
taaskasutustoiminguteks, isegi kui need ei ole kooskõlas parima võimaliku tehnoloogiaga. 
Selline uuesti liigitamine suunaks jäätmepõletusahjudesse lisainvesteeringuid ja kahjustaks 
seega otseselt investeeringuid, mis on vajalikud taaskasutuseks ja ringlussevõtuks, kuid need 
toimingud säästavad rohkem energiat ja loodusressursse kui põletamine taaskasutab.
Igasugune uuesti liigitamine tuleks seetõttu ühisest seisukohast välja jätta. Tõhususega seotud 
kaalutlusi käsitletakse asjakohasemalt IPPC ja jäätmepõletusdirektiivi läbivaatamise käigus.

Muudatusettepanek 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 37

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(37) Selleks et täiustada jäätmetekke 
vältimise meetmete edendamist 
liikmesriikides ja hõlbustada parima 
toimimistava levikut selles valdkonnas, on 
vaja tugevdada jäätmetekke vältimisega 
seotud sätteid ja seada liikmesriikide 
suhtes sisse nõue töötada välja jäätmetekke 
vältimise programmid, milles 
keskendutakse põhilistele 
keskkonnamõjudele ja arvestatakse toodete 
ja materjalide kogu olelusringi. Need 
meetmed peaksid olema suunatud 
majanduskasvu ja jäätmetekkega seotud 
keskkonnamõjude vahelise seose 
likvideerimisele. Sidusrühmadel ning
üldsusel peaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta 
direktiivile 2003/35/EÜ, milles sätestatakse 
üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga 
seotud kavade ja programmide 
koostamisse, olema võimalus osaleda 
kõnealuste programmide koostamisel ning 
juurdepääs nendele ka pärast koostamist.

(37) Selleks et täiustada jäätmetekke 
vältimise meetmete edendamist 
liikmesriikides ja hõlbustada parima 
toimimistava levikut selles valdkonnas, on 
vaja vastu võtta ühenduse jäätmetekke 
vältimisega seotud eesmärgid ja meetmed
ja seada liikmesriikide suhtes sisse nõue 
töötada välja jäätmetekke vältimise 
programmid, milles keskendutakse 
põhilistele keskkonnamõjudele ja 
arvestatakse toodete ja materjalide kogu 
olelusringi. Need meetmed peaksid olema 
suunatud majanduskasvu ja jäätmete mahu 
suurenemise ning jäätmetekkega seotud 
keskkonna- ja tervisemõjude vahelise 
seose likvideerimisele, selleks tuleb 
saavutada jäätmetekke, jäätmete 
ohtlikkuse ja kahjulike mõjude 
netovähenemine. Kohalikel ja 
piirkondlikel asutustel ning sidusrühmadel
ja üldsusel peaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta 
direktiivile 2003/35/EÜ, milles sätestatakse 
üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga 
seotud kavade ja programmide 
koostamisse, olema võimalus osaleda 
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kõnealuste programmide koostamisel ning 
juurdepääs nendele ka pärast koostamist.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 10 uuesti lisamine) 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek on vajalik põhjenduste kooskõlla viimiseks raportööri 
muudatusettepanekuga 18. 

Muudatusettepanek 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 40

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(40) Ühenduse õigusaktide lihtsustamise 
huvides ja keskkonnaalase kasu 
kajastamiseks tuleks nõukogu 16. juuni 
1975. aasta direktiivi 75/439/EMÜ (vanaõli 
kõrvaldamise kohta) asjakohased sätted 
lisada käesolevasse direktiivi. Direktiiv 
75/439/EMÜ tuleks seetõttu tunnistada 
kehtetuks. Vanaõli käitlemine peaks 
toimuma jäätmehierarhia juhtivate 
põhimõtete kohaselt ning eelistada tuleks 
valikuvõimalusi, millel on parim üldine 
keskkonnaalane tulemus. Vanaõli eraldi 
kogumine on siiski jätkuvalt kriitilise 
tähtsusega sellise õli nõuetekohase 
käitlemise ja selle sobimatust 
kõrvaldamisest tuleneva keskkonnakahju 
vältimise suhtes.

(40) Ühenduse õigusaktide lihtsustamise 
huvides tuleks nõukogu 16. juuni 1975. 
aasta direktiivi 75/439/EMÜ (vanaõli 
kõrvaldamise kohta) asjakohased sätted 
lisada käesolevasse direktiivi. Direktiiv 
75/439/EMÜ tuleks seetõttu tunnistada 
kehtetuks. Vanaõli käitlemine peaks 
toimuma jäätmehierarhia juhtivate 
põhimõtete kohaselt ning eelistada tuleks 
valikuvõimalusi, millel on parim üldine 
keskkonnaalane tulemus. Vanaõli eraldi 
kogumine on siiski jätkuvalt kriitilise 
tähtsusega sellise õli nõuetekohase 
käitlemise ja selle sobimatust 
kõrvaldamisest tuleneva keskkonnakahju 
vältimise suhtes.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel)

Selgitus

Ainuke vastuvõetav põhjus vanaõli direktiivi jäätmete raamdirektiivi lisamiseks on 
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lihtsustamine. See ei too kaasa keskkonnaalast kasu.

Muudatusettepanek 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 43

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(43) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitus kehtestada mitmete küsimustega 
seonduvad kriteeriumid, näiteks 
tingimused, mille kohaselt ese loetakse 
kõrvalsaaduseks, jäätmete lakkamise 
staatus ja selliste jäätmete 
kindlaksmääramine, mida loetakse 
ohtlikeks jäätmeteks. Lisaks tuleks 
komisjonile anda volitus kohandada lisasid 
vastavalt teaduse ja tehnika arengule ning 
täpsustada II lisa koodis R1 esitatud 
põletusrajatiste valemi kohaldamist. Kuna 
need on üldmeetmed ja nende eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid ning täiendada käesolevat direktiivi, 
lisades uusi vähemolulisi sätteid, tuleb 
need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(43) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitus kehtestada kriteeriumid, mida 
loetakse ohtlikeks jäätmeteks. Lisaks tuleks 
komisjonile anda volitus kohandada lisasid 
vastavalt teaduse ja tehnika arengule. Kuna 
need on üldmeetmed ja nende eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid ning täiendada käesolevat direktiivi, 
lisades uusi vähemolulisi sätteid, tuleb 
need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

(Uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel kooskõlas esimese 
lugemise muudatusettepanekutega 107/121, 45 ja 83)

Selgitus

Esimene osa: seotud raportööri või samade autorite muudatusettepanekutega võtta 
kriteeriumid kõrvalsaaduste ja selle kohta, millal lakkavad jäätmed olemast jäätmed, vastu 
kaasotsustamismenetluses.

Teine osa: seotud muudatusettepanekuga energiatõhususe valemi lisast väljajätmiseks. 
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Muudatusettepanek 64
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Sisu ja kohaldamisala Eesmärk ja kohaldamisala

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed keskkonna ja inimese tervise 
kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 
vähendatakse jäätmete tekitamise ja 
käitlemise ebasoodsat mõju ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
üldmõju ja suurendatakse sellise 
kasutamise tõhusust.

Käesoleva direktiivi eesmärk on 
keskkonna ja inimese tervise kaitsmine
selliselt, et sätestatakse meetmed jäätmete 
tekitamise ja käitlemise ebasoodsa mõju 
vältimiseks või vähendamiseks ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
üldmõju ja suurendatakse sellise 
kasutamise tõhusust.

Or. de

Selgitus

Parlament lisas esimesel lugemisel eesmärgi (muudatusettepanek 1). Eesmärgi 
kehtestamiseks on sobiv koht ühise seisukoha artikkel 1, milles tuleks näidata vahendi 
eesmärk ning sellest tulenevalt artikkel vastavalt sõnastada. 

Muudatusettepanek 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 1 lõiked 1 a ja 1 b (uued)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Kõnealustel eesmärkidel 
kohaldatakse järgmist jäätmehierarhiat 
juhtpõhimõttena jäätmete tekke vältimist 
ja käitlemist käsitlevates õigusaktides ja 
poliitikas:
a) vältimine ja vähendamine;
b) ettevalmistus korduskasutamiseks;
c) ringlussevõtt;
d) muu taaskasutamine, nt 
energiakasutus;
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e) kõrvaldamine.
1 b. Lõikes 1 a osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus.
See võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 
kui see on õigustatud olelusringil 
põhineva lähenemisega kõnealuste 
jäätmete tekitamise ja käitlemise 
üldmõjule. Liikmesriigid tagavad, et see 
on täielik ja läbipaistev protsess, 
kusjuures järgitakse riikide 
kavandamiseeskirju kodanike ja 
sidusrühmadega konsulteerimise ja nende 
kaasamise kohta. 
Liikmesriigid võtavad arvesse säästva 
arengu eesmärki ja üldisi 
keskkonnakaitse põhimõtteid, nagu 
ettevaatlikkus, ennetav tegevus, 
keskkonnakahju heastamine tekkekohas 
ja „saastaja maksab” põhimõte.
Liikmesriigid võtavad samuti kooskõlas 
artiklitega 1 ja 10 arvesse tehnilist 
teostatavust ja majanduslikku 
otstarbekust, ressursside kaitset, samuti 
üldist mõju keskkonnale ja inimese 
tervisele ning majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju.

Or. en

(Põhineb esimese lugemise muudatusettepanekul 101/14)

Selgitus

Käesoleva uue muudatusettepaneku eesmärk on paigutada jäätmehierarhiat käsitlev artikkel 
11 direktiivis tähtsamale kohale. Komisjoni ettepanekus sisalduks jäätmehierarhia artiklis 1. 
Jäätmehierarhiat käsitlev tekst koos muudatusettepanekutega 21 ja 22 viiakse seetõttu tagasi 
artiklisse 1 ja artikkel 11 tuleks järelikult välja jätta. Vastuvõtmise korral tuleks kõiki ühises 
seisukohas sisalduvaid viiteid artiklile 11 vastavalt kohandada. Viimase lõike sõnastust tuleks 
kohandada, et kajastada asutamislepingu tegelikke sätteid. 
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Muudatusettepanek 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) maa (in situ), sealhulgas välja 
kaevamata saastunud pinnas ja hooned, 
mis on püsivalt maaga ühendatud;

välja jäetud

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 15/134/102/123/126 osaline uuesti lisamine)

Selgitus

Euroopa Kohtu arvamuse kohaselt tuleks välja kaevamata saastunud pinnast käsitleda 
jäätmetena. Seetõttu ei tohiks seda käesolevast direktiivist täielikult välja jätta, vaid teha seda 
ainult sellises ulatuses, et seda oleks võimalik hõlmata tulevikus vastuvõetavate pinnast 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega. Saastunud alad on suur keskkonnaprobleem ja nendega 
tuleks nõuetekohaselt tegelda. 

Muudatusettepanek 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) maa (in situ), sealhulgas välja 
kaevamata saastunud pinnas ja hooned, mis 
on püsivalt maaga ühendatud;

b) maa (in situ), sealhulgas välja 
kaevamata saastunud pinnas ja hooned ja 
teised püsirajatised, mis on püsivalt maaga 
ühendatud;

Or. en

Selgitus

Lisaks hoonetele on ka teisi maaga ühendatud püsirajatisi, mis ei ole hooned. Seetõttu on vaja 
ka need selgesõnaliselt nimetada. 
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Muudatusettepanek 68
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) ehitustegevuse käigus välja kaevatud 
saastamata pinnas ja muud looduslikud 
ained, kui on kindel, et materjali 
kasutatakse selle loomulikus olekus 
ehitamiseks ja selles kohas, kust see välja 
kaevati;

c) välja kaevatud saastamata pinnas ja 
muud looduslikud ained, kui on kindel, et 
materjali kasutatakse selle loomulikus 
olekus ja selles kohas, kust see välja 
kaevati, või teises kohas;

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlament võttis selle muudatusettepaneku vastu esimesel lugemisel 13. veebruaril 
2007. Kui välja kaevatud saastamata materjali taaskasutatakse samas kohas, siis ELi 
ametiasutused ei liigita seda tavaliselt jäätmeks. Kui sama materjali kasutatakse teises kohas, 
käsitletakse seda sageli jäätmena. See toob kaasa olulised halduskulud ja põhjustab 
ebamugavusi, kuid mitte eelnevat tasakaalustavaid eeliseid. 

Muudatusettepanek 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) ehitustegevuse käigus välja kaevatud 
saastamata pinnas ja muud looduslikud 
ained, kui on kindel, et materjali 
kasutatakse selle loomulikus olekus 
ehitamiseks ja selles kohas, kust see välja 
kaevati;

c) ehitustegevuse käigus välja kaevatud 
saastamata pinnas ja muud looduslikud 
ained, kui on kindel, et materjali 
kasutatakse selle loomulikus olekus 
ehitamiseks ja selles kohas, kust see välja 
kaevati, tingimusel et nendel looduslikel 
geoloogilistel materjalidel puuduvad 
omadused, mis võivad vastuvõtvat 
keskkonda märkimisväärselt mõjutada;

Or. fr
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Selgitus

Eesmärgiks on vältida muutuste teket vastuvõtvas keskkonnas teisest kohast pärit looduslike 
geoloogiliste materjalide lisamise tõttu, kui kõnealused materjalid sisaldavad näiteks suurel 
määral vähemalt ühte ainet, mis võiks esialgset looduslikku tasakaalu muuta. 

Muudatusettepanek 70
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) ehitustegevuse käigus välja kaevatud 
saastamata pinnas ja muud looduslikud 
ained, kui on kindel, et materjali 
kasutatakse selle loomulikus olekus 
ehitamiseks ja selles kohas, kust see välja 
kaevati; 

c) välja kaevatud saastamata materjalid, 
mida on võimalik kasutada samas kohas
või teises kohas;

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise sõnastuse uuesti lisamine. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast tuleks välja jätta igasugune saastamata välja kaevatud materjal, mitte ainult 
ehitustegevuse käigus välja kaevatud materjal. Jäätmeid käsitlevate õigusaktide 
kohaldamiseks kõnealuste materjalide suhtes puudub igasugune vajadus. 

Muudatusettepanek 71
Avril Doyle

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) ehitustegevuse käigus välja kaevatud 
saastamata pinnas ja muud looduslikud 
ained, kui on kindel, et materjali 
kasutatakse selle loomulikus olekus 
ehitamiseks ja selles kohas, kust see välja 
kaevati; 

c) välja kaevatud saastamata pinnas ja 
muud looduslikud ained, kui on kindel, et 
materjali kasutatakse selle loomulikus 
olekus ja selles kohas, kust see välja 
kaevati, või teises kohas;
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Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 15/134/102/123/126 osaline uuesti lisamine)

Selgitus

Kui välja kaevatud saastamata materjali taaskasutatakse samas kohas, siis ELi asutused ei 
liigita seda tavaliselt jäätmeteks. Kui sama materjali kavatsetakse kasutada teises kohas 
pärast selle eelmisest kohast eemaldamist, käsitletakse seda alati jäätmetena. See toob kaasa 
märkimisväärsed halduskulud ja töökoormuse.

Muudatusettepanek 72
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 2 esimene lause

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Sellises ulatuses, nagu need on muude 
ühenduse õigusaktidega hõlmatud, ei kuulu 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
järgmine:

2. Kui need on muude ühenduse 
õigusaktidega hõlmatud, ei kuulu 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
järgmine:

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et konkreetsete jäätmeliikide suhtes kohaldatavad ELi 
direktiivid ja määrused on käesoleva direktiivi suhtes ülimuslikud, sest tegemist on rohkem 
spetsialiseeritud jäätmealaste õigusaktidega. 

Muudatusettepanek 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 2 punkt a a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a a) maa (in situ), sealhulgas välja 
kaevamata saastunud pinnas ja hooned, 
mis on püsivalt maaga ühendatud;
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Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 15/134/102/123/126 osaline uuesti lisamine)

Selgitus

Euroopa Kohtu arvamuse kohaselt tuleks välja kaevamata saastunud pinnast käsitleda 
jäätmetena. Seetõttu ei tohiks seda käesolevast direktiivist täielikult välja jätta, vaid teha seda 
ainult sellises ulatuses, et seda oleks võimalik hõlmata tulevikus vastuvõetavate pinnast 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega. Saastunud alad on suur keskkonnaprobleem ja nendega 
tuleks nõuetekohaselt tegelda.

Muudatusettepanek 74
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 2 punkt b 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) loomsed kõrvalsaadused, sealhulgas 
määrusega (EÜ) nr 1774/2002 hõlmatud 
töödeldud saadused, välja arvatud 
saadused, mis on ette nähtud 
põletamiseks, ladestamiseks või 
kasutamiseks biogaasi või 
komposteerimisettevõtetes;

b) loomsed kõrvalsaadused, sealhulgas 
määrusega (EÜ) nr 1774/2002 hõlmatud 
töödeldud saadused;

Or. de

Selgitus

Väljajätmine hoiab ära õiguskindlusetuse. Eriõigusaktina on määrus (EÜ) nr 1774/2002 
raamdirektiivi suhtes ülimuslik. Sellele vastavalt tuleks veel kord täpsustada, et käesolevas 
raamdirektiivis sisalduvaid väljaarvamisi kohaldatakse määruse kohaldamisala suhtes 
tervikuna. 
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Muudatusettepanek 75
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 2 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) loomsed kõrvalsaadused, sealhulgas 
määrusega (EÜ) nr 1774/2002 hõlmatud 
töödeldud saadused, välja arvatud 
saadused, mis on ette nähtud põletamiseks, 
ladestamiseks või kasutamiseks biogaasi 
või komposteerimisettevõtetes;

b) sõnnik, kasutamata toiduained ja 
loomsed kõrvalsaadused, sealhulgas 
määrusega (EÜ) nr 1774/2002 hõlmatud 
töödeldud saadused, mida kasutatakse ka 
kombineeritud biogaasi ja väetiste 
tootmisel, välja arvatud kõrvalsaadused, 
mis on ette nähtud põletamiseks või
ladestamiseks;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik jäätmete raamdirektiivi vastavusseviimiseks uue 
kliimamuutuste ja taastuvenergia paketiga. Seoses uute vee kvaliteedi kaitsmise eesmärkidega 
on vaja ka uusi võimalusi sõnniku ja loomsete kõrvalsaaduste, kaasa arvatud kasutamata 
töödeldud toiduainete käitlemisel. Üheks võimaluseks on kasutada sõnnikut, kõrvalsaadusi ja 
kasutamata toitu biogaasi (energia) tootmiseks kombineeritult väetiste tootmisega. 

Muudatusettepanek 76
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 lõike 2 punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) maavarade otsimise, kaevandamise, 
töötlemise ja ladustamise tulemusena 
tekkinud jäätmed ning karjääride 
tootmisjäägid, mis on hõlmatud 
direktiiviga 2006/21/EÜ.

d) mineraaltooraine otsimise, 
kaevandamise, töötlemise ja ladustamise 
tulemusena tekkinud jäätmed ning 
karjääride tootmisjäägid, mis on hõlmatud 
direktiiviga 2006/21/EÜ.

Or. de

Selgitus

Artikli 2 lõike 2 punkt d tuleks viia vastavusse direktiivi 2006/21/EÜ artikli 2 lõikes 1 
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kasutatud mõistetega. 

Muudatusettepanek 77
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4) „biojäätmed” – biolagunevad aia- ja 
haljastusjäätmed, samuti 
kodumajapidamistest, restoranidest, 
toitlustus- ja jaemüügiettevõtetest 
pärinevad toidu- ja köögijäätmed ning 
samalaadsed toiduainetetööstuse jäätmed;

4) „biojäätmed” - biolagunevad aia- ja 
haljastusjäätmed, samuti 
kodumajapidamistest, restoranidest, 
toitlustus- ja jaemüügiettevõtetest 
pärinevad toidu- ja köögijäätmed ning 
samalaadsed põllumajandus- ja 
metsandustööstuse jäätmed;

Or. de

Selgitus

Jäätmete raamdirektiivi käsitlevasse ühisesse seisukohta hiljuti lisatud biojäätmete määratlus 
jätab välja mitmed jäätmed, mis sobivad suurepäraselt kompostimiseks, näiteks tubakakiud ja 
söödatootmise jäätmed, mis olid hõlmatud esimesel lugemisel vastuvõetud 
muudatusettepanekuga 30. Seetõttu on vaja määratlust täiendada.

Muudatusettepanek 78
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4) „biojäätmed”– biolagunevad aia- ja 
haljastusjäätmed, samuti 
kodumajapidamistest, restoranidest, 
toitlustus- ja jaemüügiettevõtetest 
pärinevad toidu- ja köögijäätmed ning 
samalaadsed toiduainetetööstuse jäätmed;

4) „biojäätmed” – loomset või taimset 
päritolu taaskasutusse suunatavad 
jäätmed, mida suudavad lagundada 
mikroorganismid, pinnases leiduvad 
elusorganismid või ensüümid; 
biojäätmeteks ei loeta pinnasematerjali, 
mis sisaldab artikli 2 lõike 1 punkti f 
kohaldamisalasse kuuluvaid 
põllumajanduslikust tootmisest tulenevaid 
biojäätmeid ja taimejäätmeid vaid vähesel 
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määral;

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 30. 

Muudatusettepanek 79
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht "

10 a) „eraldi kogumine” – kogumine, kus 
jäätmevooge eraldatakse jäätmete tüübi ja 
iseloomu alusel ja kogutakse ning 
transporditakse eraldi;

Or. en

Selgitus

Eraldi kogumine muutub jäätmeid ringlussevõtva ühiskonna ja ringlussevõtu juhtivate 
turgude kujundamise suunas liikudes üha olulisemaks. (Euroopa Parlamendi esimese 
lugemise muudatusettepanek 104, mida toetas komisjon.)

Muudatusettepanek 80
Cristiana Muscardini

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

10 a) „eraldi kogumine” – kogumine, kus 
jäätmevooge eraldatakse jäätmete tüübi ja 
iseloomu alusel ja kogutakse ning 
transporditakse eraldi;

Or. en
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Selgitus

Eraldi kogumine muutub jäätmeid ringlussevõtva ühiskonna ja ringlussevõtu juhtivate 
turgude kujundamise suunas liikudes üha olulisemaks. Esimese lugemise muudatusettepanek 
104

Muudatusettepanek 81
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkti 11 alapunkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) kahjulike ainete sisaldust materjalides ja 
toodetes;

c) ohtlike ainete sisaldust materjalides ja 
toodetes;

Or. en

Selgitus

Mõiste „ohtlik” on mõistest „kahjulik” asjakohasem, sest see on ELi ohtlikke aineid ja 
valmistisi käsitlevates õigusaktides kasutatav üldmõiste. 

Muudatusettepanek 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 13 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

13 a) „ümbertöötamine enne 
taaskasutamist või kõrvaldamist” –
jäätmete lõplikule taaskasutamisele või 
kõrvaldamisele eelnevad meetmed, näiteks 
sortimine, purustamine, kokkupressimine, 
granuleerimine, kuivatamine, 
tükeldamine, konditsioneerimine, 
segamine või eraldamine; komisjon esitab 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korras …-ks õigusakti ettepaneku võtta 
vastu rakendusmeetmed, et seada sisse 
keskkonna- ja tõhususkriteeriumid, mille 
põhjal ümbertöötamise tulemust võidakse 
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käsitada taaskasutamistoiminguna;

Or. de

Põhineb esimese lugemise artikli 3 punktil i

Selgitus

Praktilise jäätmetega tegelemise käigus ei määrata suuremat osa jäätmetest kohe lõplikku 
taaskasutusse või kõrvaldamisse suunamiseks. Üldjuhul töötatakse jäätmed pigem kõigepealt 
sõltumatutes tehastes ümber. Kirjeldatud suurest praktilisest tähtsusest tulenevalt on vaja 
eraldi määratlust „ümbertöötamine enne taaskasutamist või kõrvaldamist”, mida seni on 
mainitud vaid artikli 3 punktis i. Samal ajal tundub olevat asjakohane võtta vastu 
ümbertöötamise keskkonna- ja tõhususkriteeriumid vastavalt asutamislepingu artiklis 251
sätestatud õigusloomekorrale.

Muudatusettepanek 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

14) „taaskasutamine” – mis tahes
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. 

14) „taaskasutamine” – järgmistele 
kriteeriumidele vastavad jäätmete 
käitlemise toimingud:

a) selle tulemusel asendavad jäätmed 
muid ressursse, mida oleks kasutatud 
sama funktsiooni täitmiseks, või 
valmistatakse jäätmeid ette selliseks 
kasutamiseks;
b) selle tulemusel teenivad jäätmed 
niisuguse asendamise teel tõeliselt 
kasulikku eesmärki;
c) vastab tõhususkriteeriumidele, mis 
kehtestatakse artikli 35 lõike 1 kohaselt;
d) vähendab üldisi negatiivseid 
keskkonnamõjusid tänu jäätmete 
kasutamisele teiste ressursside 
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asendajana;
e) tagab toodete vastavuse kohaldatavatele 
ühenduse ohutusalastele õigusaktidele ja 
ühenduse standarditele;
f) selle juures peetakse esmatähtsaks 
inimtervise ja keskkonna kaitset ning 
minimeeritakse ohtlike ainete tekkimine, 
eraldumine ja levimine protsessi käigus.

II lisas esitatakse taaskasutamistoimingute 
mitteammendav loetelu;

II lisas esitatakse taaskasutamistoimingute 
ühtlustatud ja läbivaatamisele kuuluv
loetelu;

Or. en

(Esimene osa on esimese lugemise muudatusettepaneku 127 uuesti lisamine, viimane lõik on 
uus muudatusettepanek kodukorra artikli 62 lõike 2 punkti c alusel)

Selgitus

Ressursside asendamist tuleks vaadelda ainult tootmise tasemel, mitte majanduses laiemalt, 
sest sellisel juhul muutuvad riskid liiga laiaulatuslikuks, et oma tähendust säilitada. 

II lisa tuleks käsitleda ühtlustatud loeteluna, mida on ilmselt võimalik läbi vaadata. Vastasel 
juhul võivad liikmesriigid kohaldada erinevaid tõlgendusi, kahjustades riikide 
jäätmehoolduskavasid riikidevahelisi jäätmesaadetisi kasutades. 

Muudatusettepanek 84
Johannes Blokland

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

14) „taaskasutamine” – mis tahes
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. 

14) „taaskasutamine” – järgmistele 
kriteeriumidele vastavad jäätmete 
käitlemise toimingud:

1) selle tulemusel asendavad jäätmed 
muid ressursse, mida oleks kasutatud 
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sama funktsiooni täitmiseks, või 
valmistatakse jäätmeid ette selliseks 
kasutamiseks;
2) selle tulemusel teenivad jäätmed 
niisuguse asendamise teel tõeliselt 
kasulikku eesmärki;
3) vastab tõhususkriteeriumidele, mis 
kehtestatakse artikli 35 lõike 1 kohaselt;
4) vähendab üldisi negatiivseid 
keskkonnamõjusid tänu jäätmete 
kasutamisele teiste ressursside 
asendajana;
5) tagab toodete vastavuse 
kohaldatavatele ühenduse ohutusalastele 
õigusaktidele ja ühenduse standarditele;
6) selle juures peetakse esmatähtsaks 
inimtervise ja keskkonna kaitset ning 
minimeeritakse ohtlike ainete tekkimine, 
eraldumine ja levimine protsessi käigus.

II lisas esitatakse taaskasutamistoimingute 
mitteammendav loetelu;

II lisas esitatakse taaskasutamistoimingute 
ammendav loetelu; ettevalmistustoiming 
tuleks taaskasutamisena heaks kiita ainult 
juhul, kui selle eesmärk on jäätmete 
järgnevaks taaskasutamiseks või 
ringlussevõtuks ettevalmistamine artiklit 
16 silmas pidades ning samal ajal on 
algusest peale kindel, et kõik või suurem 
osa ettevalmistatud jäätmetest suunatakse 
alati taaskasutusse või võetakse ringlusse;

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 8 ümbersõnastamine. Sõnad „majanduses laiemalt“ jäetakse 
välja, sest seda ei ole võimalik praktikas kontrollida. II lisas esitatud loetelu tuleks käsitleda 
ammendavana ja kõikide ettevalmistustoimingutega seoses (esitatud II lisas) peaks olema 
kindel, et see on ette nähtud taaskasutamiseks.
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Muudatusettepanek 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

14) „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute mitteammendav 
loetelu;

14) „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute mitteammendav 
loetelu. Ümbertöötamist käsitletakse 
taaskasutamisena ainult juhul, kui selle 
eesmärk on jäätmete järgnevaks 
taaskasutamiseks või korduskasutamiseks 
ettevalmistamine kooskõlas artikliga 16 
ning samal ajal on algusest peale kindel, 
et kõik või suurem osa ümbertöötatud 
jäätmetest alati taaskasutatakse või 
korduskasutatakse;

Or. de

Justification

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.
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Muudatusettepanek 86
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

14) „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute mitteammendav
loetelu;

14) „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute üldine loetelu; 
teaduse ja tehnoloogia arengu valguses 
hinnatakse ja vaadatakse see 
korrapäraselt läbi;

Or. fr

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas kasutatud sõnastus ei ole vastuvõetav, sest sätestamine, et II lisa 
loetelu ei ole ammendav, tooks kaasa riski, et erinevates liikmesriikides liigitatakse toimingud 
erinevalt taaskasutustoiminguteks, kuigi tegelikult nad seda ei ole. Lisaks tuleks uute 
taaskasutustoimingute väljaarendamisel II lisa kooskõlas teaduse või tehnoloogia arenguga 
läbi vaadata ja kohandada. 

Muudatusettepanek 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

14) „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 

14) „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
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täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute mitteammendav 
loetelu;

täitmiseks. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute mitteammendav 
loetelu;

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepanek, milles sätestatakse
selgelt taaskasutamise täpne eesmärk jäätmekäitlusena. Oluline on teha vähem üldistusi selle 
kohta, kus toimub kasulikul eesmärgil asendamine. 

Muudatusettepanek 88
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

14. „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute mitteammendav 
loetelu;

14. „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks eesmärgiks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt, vähendades üldist kahjulikku 
mõju keskkonnale ja võttes arvesse 
inimeste tervise kaitsmist. Samal ajal 
tuleks pöörata tähelepanu materjalide 
säästvale kasutamisele, osutades eelkõige 
keskkonna- ja tervisemõjudele. II lisas
esitatakse taaskasutamistoimingute 
mitteammendav loetelu;

Or. de

Muudatusettepaneku aluseks on esimese lugemise muudatusettepanekud 6 ja 127

Selgitus

Ettepanekusse lisatud taaskasutamise määratlusega kooskõlas võiks taaskasutamisena 
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määratleda ka süvendite täitmist kodumajapidamise jäätmetega aladel, kus pinnas on 
läbilaskmatu (et põhjavesi ohtu ei satuks). See ei ole taaskasutamise säästev vorm, sest 
kõnealuste jäätmetega tegelemise probleem jäetakse lihtsalt lahendada tulevastele 
põlvkondadele. 

Seoses jäätmehierarhiaga, mis pöörab keskkonnaga seotud kaalutlustel jäätmete 
taaskasutamisele suuremat tähelepanu kui nende kõrvaldamisele, on vaja veel ühte täiendust. 

Mõiste „peamine eesmärk” on kooskõlas Euroopa Kohtu lahenditega.

Muudatusettepanek 89
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkti 14 esimene a alalõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Samal ajal tuleks pöörata tähelepanu 
materjalide säästvale kasutamisele, 
osutades eelkõige keskkonna- ja 
tervisemõjudele.

Or. de

Selgitus

Erinevalt komisjoni ettepanekust sisaldab ühine seisukoht taaskasutamise määratlust. Selle 
määratluse alusel võiks taaskasutamisena määratleda ka kodumajapidamise jäätmete 
kasutamise süvendite täitmiseks aladel, kus pinnas on läbilaskmatu (et põhjavesi ohtu ei 
satuks). Jäätmete sellisel viisil kasutamine ei kujuta endast otsest ohtu keskkonnale või 
tervisele, aga see ei ole taaskasutamise säästev vorm. Jäätmetega tegelemise probleem 
jäetakse lihtsalt lahendada tulevastele põlvkondadele, kes peavad need pärast väljakaevamist 
kõrvaldama.
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Muudatusettepanek 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16) „ringlussevõtt” –
taaskasutamistoiming, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste 
ainete töötlemist, kuid ei hõlma 
energiakasutust ja töötlemist 
materjalideks, mida kasutatakse 
kütustena või kaeveõõnete täitmiseks;

16) „ringlussevõtt” – jäätmetes sisalduvate 
materjalide või ainete ümbertöötamine 
tootmisprotsessi käigus, mille tulemusel 
saadakse uued tooted, materjalid või 
ained või nende koostisosad nende 
esialgsel või mõnel muul eesmärgil. See 
hõlmab orgaaniliste ainete töötlemist, kuid 
ei hõlma muu hulgas energiakasutust, 
töötlust kütusena kasutamiseks, 
põletamist sisaldavaid protsesse, 
energiaallikana (sh keemilise energia 
allikana) kasutust või kaeveõõnete
täitmist; 

Or. en

Selgitus

oiu

Muudatusettepanek 91
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16. 16) „ringlussevõtt” –
taaskasutamistoiming, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber 
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste 
ainete töötlemist, kuid ei hõlma 
energiakasutust ja töötlemist 
materjalideks, mida kasutatakse 
kütustena või kaeveõõnete täitmiseks;

16. 16) „ringlussevõtt” –
taaskasutamistoiming, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber 
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See ei hõlma 
energiakasutust;
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Or. de

Selgitus

Ühises seisukohas esitatud ringlussevõtu määratlus ei ole praktikaga kooskõlas. 
Muudatusettepanek sisaldab selget sätet energiakasutuse kohta. 

Muudatusettepanek 92
Françoise Grossetête

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16) „ringlussevõtt” –
taaskasutamistoiming, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber 
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste 
ainete töötlemist, kuid ei hõlma 
energiakasutust ja töötlemist materjalideks, 
mida kasutatakse kütustena või 
kaeveõõnete täitmiseks;

16) „ringlussevõtt” – jäätmetes sisalduvate 
materjalide või ainete ümbertöötamine 
tootmisprotsessi käigus, mille tulemusel 
saadakse uued koostisosad. See hõlmab 
orgaaniliste ainete töötlemist, kuid ei 
hõlma muu hulgas energiakasutust, 
töötlust kütusena kasutamiseks, 
põletamist sisaldavaid protsesse ning 
energiaallikana (sh keemilise energia 
allikana) kasutust ja töötlemist 
materjalideks, mida kasutatakse kütustena
või kaeveõõnete täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Direktiivi kontekstis tähendab ringlussevõtt „ringluse uuesti läbimist“ või teiste sõnadega 
materjalide või ainete ümbertöötamist. See oli täpselt parlamendi tõlgendus esimesel 
lugemisel. Määratlus on vajalik 1) taaskasutamise ja ringlussevõtu toimingute 
nõuetekohaseks eristamiseks, sest enamasti on nende iseloom ja eesmärgid erinevad, ning 2) 
selle tagamiseks, et ringlussevõtu eesmärgid ei kaotaks tähendust. 
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Muudatusettepanek 93
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16) „ringlussevõtt” –
taaskasutamistoiming, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber 
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste 
ainete töötlemist, kuid ei hõlma 
energiakasutust ja töötlemist materjalideks, 
mida kasutatakse kütustena või 
kaeveõõnete täitmiseks;

16) „ringlussevõtt” – jäätmetes sisalduvate 
materjalide või ainete ümbertöötamine 
tootmisprotsessi käigus, mille tulemusel 
saadakse uued tooted, materjalid või 
ained või nende koostisosad nende 
esialgsel või mõnel muul eesmärgil. See 
hõlmab orgaaniliste ainete töötlemist, kuid 
ei hõlma energiakasutust ja töötlemist 
materjalideks, mida kasutatakse kütustena 
või kaeveõõnete täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on määratluse täpsustamine, et võtta paremini arvesse 
järkjärgulist töötlemist ettevõtete ahelas uuteks ringlussevõetud toodeteks. (Euroopa 
Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 21, mida toetas komisjon.)

Muudatusettepanek 94
Cristiana Muscardini

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16) „ringlussevõtt” –
taaskasutamistoiming, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber 
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste 
ainete töötlemist, kuid ei hõlma 
energiakasutust ja töötlemist materjalideks, 
mida kasutatakse kütustena või 
kaeveõõnete täitmiseks;

16) „ringlussevõtt” – jäätmetes sisalduvate 
materjalide või ainete ümbertöötamine 
tootmisprotsessi käigus, mille tulemusel 
saadakse uued tooted, materjalid või 
ained või nende koostisosad nende 
esialgsel või mõnel muul eesmärgil. See 
hõlmab orgaaniliste ainete töötlemist, kuid 
ei hõlma energiakasutust ja töötlemist 
materjalideks, mida kasutatakse kütustena 
või kaeveõõnete täitmiseks;
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on määratluse täpsustamine, et võtta paremini arvesse 
järkjärgulist töötlemist ettevõtete ahelas uuteks ringlussevõetud toodeteks. 

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 21

Muudatusettepanek 95
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16) „ringlussevõtt” –
taaskasutamistoiming, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber 
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste 
ainete töötlemist, kuid ei hõlma 
energiakasutust ja töötlemist materjalideks, 
mida kasutatakse kütustena või 
kaeveõõnete täitmiseks;

16) „ringlussevõtt” – taaskasutamistoiming 
vastavalt punktile 14, mille käigus 
jäätmematerjalid töödeldakse ümber 
toodeteks, materjalideks või aineteks 
kasutamiseks nende esialgsel või mõnel 
muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste 
ainete töötlemist, kuid ei hõlma 
energiakasutust ja töötlemist materjalideks, 
mida kasutatakse kütustena või 
kaeveõõnete täitmiseks;

Or. de

Selgitus

Määratlus peaks sisaldama viidet taaskasutamise määratlusele, et oleks selge, et ringlussevõtt 
on osa taaskasutamisest. 
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Muudatusettepanek 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 16 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16 a) „ringlusse võetud” või 
„ringlussevõtu määr” – tehakse kindlaks, 
kasutades ringlussevõtu protsessi 
tulemusena saadud materjalikogust, mida 
kasutatakse materjalina uutes toodetes, 
materjalides või ainetes; 

Or. en

Selgitus

Ringlussevõtu määratlus ei lahenda sisendite ja väljundite teemalist arutelu ringlussevõtu 
eesmärkide kehtestamise või ringlussevõetud jäätmekoguse kohta aruannete esitamise kaudu. 
Vaja on lisada täpsustav määratlus, et mõõta ja tegelikult ringlussevõetuna tuleks käsitleda 
just ringlussevõtu protsessi tulemust.

Muudatusettepanek 97
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 18

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

18) „kõrvaldamine” – mis tahes toiming, 
mis ei ole taaskasutamine, isegi kui 
toimingul on teisene tagajärg ainete või 
energia taasväärtustamise näol. I lisas 
esitatakse kõrvaldamistoimingute 
mitteammendav loetelu;

18) „kõrvaldamine” – mis tahes toiming, 
mis ei ole taaskasutamine. I lisas esitatakse 
kõrvaldamistoimingute mitteammendav 
loetelu. Kõikide kõrvaldamistoimingute 
puhul on esmatähtis inimese tervise ja 
keskkonna kaitse;

Or. en

Selgitus

Oluline on teha selgelt vahet jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise vahel. Sõnastus 
„teisene tagajärg“ tekitab segadust seoses jäätmetes sisalduvate ainete ja energia 
taasväärtustamisega tööstuse erirajatistes. 



AM\711129ET.doc 53/68 PE402.733v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 98
Anne Laperrouze

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19 a) „energia taaskasutamine” –
põlevjäätmete kasutamine kütusena 
energia tootmiseks otsese põletamise teel 
koos muude jäätmete või kütustega või 
eraldi, mille puhul eraldub soojusenergia.
Energia taaskasutamisena ei käsitleta 
jäätmete põletamist, mille käigus 
kulutatakse rohkem energiat kui 
saadakse;

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 26.

Direktiivi nõuetekohane rakendamine nõuab energia taaskasutamise täpse määratluse 
lisamist artiklisse 3. Esitatud määratluse kohaselt peaks energia taaskasutamine tähendama 
kõiki toiminguid, kus põlevjäätmeid kasutatakse kütusena energia tootmiseks. Taaskasutamise 
ja kõrvaldamise eristamiseks sätestatakse ettepanekus, et protsessi võiks käsitleda energia 
taaskasutamisena ainult juhul, kui protsessi tõhusus näitab, et energiat toodetakse jäätmetest. 

Muudatusettepanek 99
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19 a) „parim võimalik jäätmekäitluse 
tehnika” – kõige tõhusam ja arenenum 
tegevus ja selle rakendusviisid, mis 
näitavad teatava tehnika praktilist 
sobivust, et vältida jäätmete käitlemisel 
inimeste tervise ohustamist ja keskkonna 
kahjustamist; direktiivi 96/61/EÜ artikli 2 
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lõiget 11 ja IV lisa kohaldatakse vastavalt;

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 32.

Muudatusettepanek 100
Péter Olajos

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19 a) „eeltöötlus” – keskkonnasäästlikuks 
transportimiseks, hoiustamiseks, 
taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks 
läbiviidav toiming, mille tulemuseks on 
edasist töötlemist vajavad jäätmed. 

Or. hu

Selgitus

Tekitab muret, et ettepanek ei sisalda eeltöötluse mõistet. Erinevad õigusaktid ei luba läbi viia 
jäätmetöötlustoiminguid ilma eeltöötluseta, kuigi turuosalised teostavad kõnealuseid 
toiminguid enamasti sõltumatu tegevusena. Sellele vaatamata on eeltöötluse mõistet 
direktiivis mitmes kohas kasutatud. 

Muudatusettepanek 101
Péter Olajos

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 19 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19 b) „jäätmekäitluse kooskõlastamise 
organisatsioon” – tootjate ja turustajate 
tagastamise ja taaskasutamisega seotud 
kohustuste juhtimiseks asutatud 
sõltumatu organisatsioon, kes võtab tasu 
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eest ja lepingu alusel üle tootjate ja 
turustajate kohustused; ta korraldab ja 
kooskõlastab tema vastutusalasse jäävate 
jäätmete tagastamist ja taaskasutamist või 
kõrvaldamist. 

Or. hu

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides tegutseb palju jäätmekäitluse kooskõlastamise organisatsioone, mis 
korraldavad tootjatele kehtestatud (kohustustega pooled) jäätmete tagastamise ja 
taaskasutamise kohustuste täitmist. Igapäevase töö käigus täidavad nad olulisi 
jäätmekäitlusülesandeid, korraldades jäätmeteks muutunud toodete tagastamist ja 
taaskasutamist ning samuti harides aktiivselt üldsust ja levitades keskkonnateavet, paljudel 
juhtudel koostöös keskkonnakaitse eest vastutava ministeeriumiga. Meie ettepanek on 
täpsustada nende õiguslikku seisundit käesoleva määratluse vastuvõtmise abil. 

Muudatusettepanek 102
Péter Olajos

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 punkt 19 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19 c) „teisene tooraine” –
taaskasutamistoimingu läbinud jäätmed, 
mis vastavad antud materjaliliigile 
kehtestatud kriteeriumidele. 

Or. hu

Selgitus

Artiklist 5 ei selgu, kuidas iseloomustatakse materjale, mis ei ole enam jäätmed. Praktikas 
nimetatakse taaskasutamistoimingu läbinud jäätmeid ettevõtetes teiseseks tooraineks. 

Muudatusettepanek103
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Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
1. Järgmist jäätmehierarhiat 
kohaldatakse juhtpõhimõttena jäätmete 
tekke vältimist ja käitlemist käsitlevates 
õigusaktides ja poliitikas:
a) vältimine ja vähendamine;
b) ettevalmistus korduskasutamiseks;
c) ringlussevõtt;
d) muu taaskasutamine, nt 
energiakasutus;
e) kõrvaldamine.
2. Lõikes 1 a osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus. 
See võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 
kui see on õigustatud olelusringil 
põhineva lähenemisega kõnealuste 
jäätmete tekitamise ja käitlemise 
üldmõjule. Liikmesriigid tagavad, et see 
on täielik ja läbipaistev protsess, järgides 
riikide kavandamiseeskirju kodanike ja 
sidusrühmadega konsulteerimise ja nende 
kaasamise kohta.
Liikmesriigid võtavad samuti kooskõlas 
artiklitega 1 ja 10 arvesse selliseid 
üldiseid keskkonnakaitse põhimõtteid 
nagu ettevaatlikkus ja säästlikkus, 
tehniline teostatavus, majanduslik 
otstarbekus ja ressursside kaitse, samuti 
üldist mõju keskkonnale ja inimeste 
tervisele ning majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju.

Or. en
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(varasem artikkel 11)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek sisaldab soovituse projekti muudatusettepanekuid 21 ja 22.
Käesoleva uue muudatusettepaneku eesmärk on paigutada jäätmehierarhiat käsitlev artikkel 
11 direktiivis tähtsamale kohale. Komisjoni ettepanekus sisalduks jäätmehierarhia artiklis 1. 
Jäätmehierarhiat käsitlev tekst koos muudatusettepanekutega 21 ja 22 viiakse seetõttu üle 
uude artiklisse 3 a ja artikkel 11 tuleks järelikult välja jätta. 

Muudatusettepanek 104
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Aine või eseme, mis on saadud sellise 
tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks 
eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine, 
võib ainult siis tunnistada 
kõrvalsaaduseks, mitte aga artikli 3 
punktis 1 osutatud jäätmeteks, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

välja jäetud

a) aine või eseme edasine kasutamine on 
kindel;
b) ainet või eset võib kasutada vahetult 
ilma igasuguse täiendava töötlemiseta 
peale selle, mis antud tööstusharus 
üldiselt tavaks;
c) aine või ese on toodetud 
tootmisprotsessi lahutamatu osana; ning 
d) edasine kasutamine on seaduslik, st 
aine või ese vastab konkreetse kasutamise 
osas kõigile asjakohastele tootele 
esitatavatele ning keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuetele ning ei avalda 
lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele.
2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel võib 
võtta vastu meetmed, millega määratakse 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
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artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu artikli 36 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

(Komisjoni 21. veebruaril 2007 avaldatud suunised on käesoleva küsimuse täpsustamise 
oluliseks raamistikuks ja hoiavad ära võimalikud kohtumenetlused.) 

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas sisalduv määratlus võib kaasa tuua suurema segaduse ja 
jäätmete mittesoovitava uuesti liigitamise kõrvalsaadusteks. Kõrvalsaaduste mõiste kujutab 
endast seega märkimisväärset kohtumenetluste allikat ning ohtu keskkonna ja inimeste tervise 
kaitsele, samuti kõrge kaitsetaseme eesmärkidele nimetatud kahes valdkonnas. Puudub 
igasugune põhjus toodete ja jäätmete vahele jääva uue kategooria lisamiseks. 

Muudatusettepanek 105
Johannes Blokland

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Aine või eseme, mis on saadud sellise 
tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks 
eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine, 
võib ainult siis tunnistada kõrvalsaaduseks, 
mitte aga artikli 3 punktis 1 osutatud 
jäätmeteks, kui on täidetud järgmised
tingimused:

1. Aine või eseme, mis on saadud sellise 
tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks 
eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine, 
võib ainult siis tunnistada kõrvalsaaduseks, 
mitte aga artikli 3 punktis 1 osutatud 
jäätmeteks, kui on täidetud Ia lisa 
tingimused.

a) aine või eseme edasine kasutamine on 
kindel;
b) ainet või eset võib kasutada vahetult 
ilma igasuguse täiendava töötlemiseta 
peale selle, mis antud tööstusharus 
üldiselt tavaks;
c) aine või ese on toodetud 
tootmisprotsessi lahutamatu osana; ning 
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d) edasine kasutamine on seaduslik, st 
aine või ese vastab konkreetse kasutamise 
osas kõigile asjakohastele tootele 
esitatavatele ning keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuetele ning ei avalda 
lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele.
2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel võib 
võtta vastu meetmed, millega määratakse 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu artikli 36 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. I a lisa on võimalik muuta, et määrata 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. 
Kahtluse korral võib võtta lisameetmeid, 
et selgitada, kas aine on kõrvalsaadus või 
jäätmed. Need meetmed, kaasa arvatud 
keskkonna- ja kvaliteedikriteeriumid, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades 
seda, võetakse vastu artikli 36 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

3. Käesoleva direktiivi raamistikus ei ole 
kõrvalsaadus jäätmed ning seetõttu võib 
seda käsitleda tootena. 

Or. en

(Vastavalt kodukorra artikli 62 lõike 1 punktile d saab komisjoni 21. veebruari 2007. aasta 
teatist (KOM(2007)59) käsitleda pärast esimest lugemist (13. veebruar 2007) tekkinud uue 

faktina.)

Selgitus

Kõnealuse teatise II lisa otsustepuu on väga hea vahend hindamaks, kas materjal on 
kõrvalsaadus või jäätmed. Samuti peaks olema selge, et ELi jäätmealastes õigusaktides on 
meil ainult kaks kategooriat: jäätmed või mittejäätmed (ehk toode). Seetõttu tuleks väga 
selgelt sätestada, et kõrvalsaadus ei ole jäätmed, vaid toode, et vältida jäätmealaste 
õigusaktide ja REACHi võimalikku kattumist või tekkivat tühimikku. 
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Muudatusettepanek 106
Anne Laperrouze

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Aine või eseme, mis on saadud sellise 
tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks 
eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine, 
võib ainult siis tunnistada 
kõrvalsaaduseks, mitte aga artikli 3 
punktis 1 osutatud jäätmeteks, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

välja jäetud

a) aine või eseme edasine kasutamine on 
kindel;
b) ainet või eset võib kasutada vahetult 
ilma igasuguse täiendava töötlemiseta 
peale selle, mis antud tööstusharus 
üldiselt tavaks;
c) aine või ese on toodetud 
tootmisprotsessi lahutamatu osana; ning 
d) edasine kasutamine on seaduslik, st 
aine või ese vastab konkreetse kasutamise 
osas kõigile asjakohastele tootele 
esitatavatele ning keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuetele ning ei avalda 
lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele.
2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel võib
võtta vastu meetmed, millega määratakse 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu artikli 36 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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(Komisjon avaldas kõrvalsaadusi käsitleva tõlgendava teatise pärast Euroopa Parlamendi 
esimest lugemist. Seda võib käsitleda uue faktina.)

Selgitus

Praeguses versioonis on kõrvalsaadusi käsitlevat artiklit 4 võimalik kasutada nii jäätmete 
raamdirektiivist kui ka REACH direktiivist kõrvalehoidmiseks. Selle artikliga on seotud 
õiguskindlusetuse suurenemise oht. 

Muudatusettepanek 107
Marcello Vernola

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Aine või eseme, mis on saadud sellise 
tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks 
eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine, 
võib ainult siis tunnistada kõrvalsaaduseks, 
mitte aga artikli 3 punktis 1 osutatud 
jäätmeteks, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

1. Aine või eseme, mis on saadud sellise 
tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks 
eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine, 
võib ainult siis tunnistada kõrvalsaaduseks, 
mitte aga artikli 3 punktis 1 osutatud 
jäätmeteks, kui on täidetud eranditult 
järgmised tingimused:

Or. it

Selgitus

Oluline on takistada liikmesriike lisatingimusi kehtestamast, mis võib muuta direktiivi 
rakendamise koormavamaks. 

Muudatusettepanek 108
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõike 1 punkt a 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) aine või eseme edasine kasutamine on 
kindel;

a) aine või eseme edasine kasutamine on 
kindel ja selle jaoks on olemas turg;

Or. de
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Selgitus

On ütlematagi selge, et toote jaoks peab olema turg. Seetõttu peaks see olema ka 
kõrvalsaaduse eeltingimuseks. 

Muudatusettepanek 109
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) ainet või eset võib kasutada vahetult 
ilma igasuguse täiendava töötlemiseta 
peale selle, mis antud tööstusharus üldiselt 
tavaks;

b) ainet või eset võib kasutada vahetult 
ilma igasuguse täiendava töötlemiseta 
peale selle, mis antud tööstusharus üldiselt 
tavaks, sellega seoses tuleb arvesse võtta 
jäätmetele omaseid saasteaineid;

Or. de

(Ühine seisukoht sisaldab uut artiklit kõrvalsaaduste kohta)

Selgitus

Tootmisprotsessi käigus tekkivad ained, mis ei ole selle protsessi põhieesmärgiks, võivad 
sisaldada saasteaineid. Kui aine sisaldab jäätmetele omaseid saasteaineid, mida ei leidu 
teistes samal eesmärgil kasutatavates toodetes, näitab see, et ainet kavatsetakse kõrvaldada. 
Artiklis 4 on vaja seda selgitada. 

Muudatusettepanek 110
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) aine või ese on toodetud 
tootmisprotsessi lahutamatu osana; ning 

c) aine või ese on toodetud 
tootmisprotsessi lahutamatu osana koos 
kvaliteedikontrolliga määratletud koostise 
või määratletud spetsifikatsioonide alusel; 
ning 

Or. de
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Selgitus

Tootena määratlemiseks peab aine või ese olema püsiva kvaliteediga. Seetõttu peab see olema 
kõrvalsaaduse eeltingimuseks. 

Muudatusettepanek 111
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõike 1 punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edasine kasutamine on seaduslik, st aine 
või ese vastab konkreetse kasutamise osas 
kõigile asjakohastele tootele esitatavatele 
ning keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele 
ning ei avalda lõppkokkuvõttes ebasoodsat 
mõju keskkonnale ega inimese tervisele.

d) edasine kasutamine on seaduslik, st aine 
või ese vastab konkreetse kasutamise osas 
kõigile asjakohastele tootele esitatavatele 
ning keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele 
ning ei avalda lõppkokkuvõttes ebasoodsat 
mõju keskkonnale ega inimese tervisele. 
Tuleb võtta meetmeid selle tagamiseks, et 
jäätmetele omased saasteained ei sisene 
materjalide ringlusse kogustes, mis seavad 
ohtu inimeste tervise või keskkonna. 

Or. de

(Ühine seisukoht sisaldab uut artiklit kõrvalsaaduste kohta)

Selgitus

Tootmisprotsessi käigus tekkivad ained, mis ei ole selle protsessi põhieesmärgiks, võivad 
sisaldada saasteaineid. Kui aine sisaldab jäätmetele omaseid saasteaineid, mida ei leidu 
teistes samal eesmärgil kasutatavates toodetes, näitab see, et ainet kavatsetakse kõrvaldada. 
Artiklis 4 on vaja seda selgitada.

Muudatusettepanek 112
Marcello Vernola

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõike 1 punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edasine kasutamine on seaduslik, st aine 
või ese vastab konkreetse kasutamise osas 

d) edasine kasutamine on seaduslik, st aine 
või ese vastab konkreetse kasutamise osas 



PE402.733v01-00 64/68 AM\711129ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kõigile asjakohastele tootele esitatavatele 
ning keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele 
ning ei avalda lõppkokkuvõttes 
ebasoodsat mõju keskkonnale ega inimese 
tervisele.

kõigile asjakohastele tootele esitatavatele 
ning keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele.

Or. it

Selgitus

Ühise seisukoha viimane punkt tundub olevat üleliigne, sest on juba sätestatud, et õiguslikest 
keskkonna- ja tervisekaitsenõuetest tuleb kinni pidada. 

Muudatusettepanek 113
Mojca Drčar Murko

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõike 1 punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edasine kasutamine on seaduslik, st aine 
või ese vastab konkreetse kasutamise osas 
kõigile asjakohastele tootele esitatavatele 
ning keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele 
ning ei avalda lõppkokkuvõttes 
ebasoodsat mõju keskkonnale ega inimese 
tervisele.

d) edasine kasutamine on seaduslik, st 
kõrvalsaadus ei tohi olla midagi, mille 
tootja on kohustatud kasutuselt 
kõrvaldama või mille kavandatud 
kasutamine on ELi või riikide 
õigusaktidega keelatud. 

Or. en

Selgitus

Artikkel 4 on uus. Ühise seisukoha punktides a, b ja c on kasutusele võetud kolmeosaline 
kumulatiivne test, mis sisaldub Euroopa Kohtu hiljutistes lahendites. Lisaks nimetatud testile 
märkis Euroopa Kohus samuti, et ka kõrvalsaaduse kasutamise eesmärk peab olema 
seaduslik. Ühise seisukoha punkti d sõnastus ei ole piisavalt täpne; see tuleks asendada 
komisjoni 21. veebruari 2007. aasta jäätmeid ja kõrvalsaadusi käsitlevas tõlgendavas teatises 
kasutatud sõnastusega. 
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Muudatusettepanek 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel võib 
võtta vastu meetmed, millega määratakse 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu artikli 36 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel esitab 
komisjon õigusloomega seotud 
ettepaneku, millega määratakse kindlaks 
keskkonna ja kvaliteedi kriteeriumid, mida 
tuleb täita, et konkreetseid aineid või 
esemeid saaks artikli 3 punkti 1 kohaselt 
lugeda kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. 
Selliste ühenduse tasandil vastuvõetud 
meetmete või kohaldatava Euroopa 
kohtupraktika puudumisel tuleks 
asjaomaseid materjale või aineid lugeda 
endiselt jäätmeteks. 

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 107/121 ja muudatusettepaneku 7 osaline uuesti 
lisamine) 

Selgitus

Oluline on tagada, et kõrvalsaaduste uus määratlus ei tekitaks tühimikke, mis võimaldaks 
käesoleva direktiivi sätteid jäätmete suhtes mitte kohaldada. Seetõttu tuleb enne uuesti 
liigitamise juurde asumist kehtestada konkreetsed keskkonna ja kvaliteedi kriteeriumid. Kuna 
need kriteeriumid on olulisteks elementideks, tuleks need vastu võtta 
kaasotsustamismenetluses. 

Muudatusettepanek 115
Mojca Drčar Murko

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel võib 
võtta vastu meetmed, millega määratakse 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 

2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel ja 
eelkõige ettevaatuspõhimõtet, keskkonna-
ja tervisekaitse probleeme ning 
kohtupraktikaga kehtestatud tingimusi 
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artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu artikli 36 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

silmas pidades võib komisjon võtta vastu 
meetmed, millega määratakse kindlaks, kas 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
lugeda kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. 
Need meetmed võetakse nõuetekohaselt 
vastu õigusloomega seotud ettepaneku 
alusel või artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selliste ELi tasandil vastuvõetud 
meetmete või kohaldatava Euroopa 
kohtupraktika puudumisel tuleks 
asjaomaseid materjale või aineid lugeda 
endiselt jäätmeteks.

Or. en

Selgitus

Artikkel 4 hõlmab suurt hulka tööstusprotsesse ja kujutab endast uut õiguskategooriat. 
Õiguskindluse kõrge taseme säilitamiseks tuleb kõrvalsaaduste määratlust tõlgendada 
rangelt. Vaja on rõhutada, et ELi tasandil vastuvõetud meetmete puudumisel tuleks materjale 
või aineid lugeda endiselt jäätmeteks.

Muudatusettepanek 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
kolmandatesse riikidesse suunduvate 
riikidevaheliste saadetiste suhtes. 

Or. en

(Uus muudatusettepanek seoses esimese lugemise ülevaatlikkusega, et tagada kooskõla 
rahvusvaheliste kohustustega)

Selgitus

Rahvusvahelistes jäätmeid käsitlevates õigusaktides, näiteks ohtlike jäätmete riikidevahelise 
veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioonis, ei tunta kõrvalsaaduste mõistet.
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Täieliku kooskõla tagamiseks rahvusvaheliste kohustustega tuleb kõrvalsaadusi lugeda 
riikidevaheliste saadetistega seoses endiselt jäätmeteks. 

Muudatusettepanek 117
Françoise Grossetête

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõike 1 esimene alalõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Teatavad täpsemalt määratletud 
jäätmed lakkavad olemast jäätmed artikli 3 
punkti 1 tähenduses, kui nad on läbinud 
taaskasutamistoimingu ja vastavad 
konkreetsetele kriteeriumidele, mis 
töötatakse välja kooskõlas järgmiste 
tingimustega:

1. Liikmesriigid võivad nõuda komisjonilt 
kindlaksmääramist, kas erandina 
konkreetsed jäätmed lakkavad olemast 
jäätmed, kui nad on läbinud ringlussevõtu 
eesmärgil taaskasutamistoimingu ja 
vastavad konkreetsetele kriteeriumidele, 
mis töötatakse välja kooskõlas järgmiste 
tingimustega:

a) aineid või esemeid kasutatakse tavaliselt 
konkreetseks otstarbeks; 

a) aineid või esemeid kasutatakse tavaliselt 
konkreetseks otstarbeks;

b) sellise aine või eseme jaoks on olemas 
turg või nõudmine;

b) sellise aine või eseme jaoks on olemas 
turg;

c) aine või ese vastab punktis a nimetatud
konkreetseks otstarbeks ettenähtud 
tehnilistele nõudmistele ning kehtivatele 
õigusaktidele ja toodete suhtes 
kohaldatavatele standarditele; ning

c) aine või ese vastab konkreetseks 
otstarbeks ettenähtud tehnilistele 
nõudmistele ning kehtivatele õigusaktidele 
ja toodete suhtes kohaldatavatele 
standarditele; ning

d) aine või eseme kasutamine ei avalda 
lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele.

d) aine või eseme kasutamine ei avalda 
lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele.

Or. en

Selgitus

ELi praeguste õigusaktide kohaselt ei lakka kütuseks töödeldavad jäätmed olemast jäätmed, 
kuni põletamine on lõpule viidud. Jäätmete põletamise direktiivis on sätestatud range 
regulatiivne kord ning tegutsemisstandardid, mis tagavad rahvatervise ja keskkonnakaitse 
kõrge taseme. Kõnealuste jäätmevoogude liigitamata jätmine tähendab, et nende põletamise 
kohta ei kehti enam jäätmete põletamise direktiiv ega jäätmesaadetiste eeskirjad. See võib 
kaasa tuua kahjulikud keskkonnamõjud. 
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Muudatusettepanek 118
Johannes Blokland

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõike 1 esimene alalõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Teatavad täpsemalt määratletud 
jäätmed lakkavad olemast jäätmed artikli 3 
punkti 1 tähenduses, kui nad on läbinud 
taaskasutamistoimingu ja vastavad 
konkreetsetele kriteeriumidele, mis 
töötatakse välja kooskõlas järgmiste 
tingimustega:

1. Liikmesriigid võivad nõuda komisjonilt 
kindlaksmääramist, kas konkreetsed 
jäätmed lakkavad erandkorras olemast 
jäätmed artikli 3 punkti 1 tähenduses, kui 
nad on läbinud taaskasutamistoimingu ja 
vastavad konkreetsetele kriteeriumidele, 
mis töötatakse välja kooskõlas järgmiste 
tingimustega:

a) aineid või esemeid kasutatakse tavaliselt 
konkreetseks otstarbeks; 

a) aineid või esemeid kasutatakse tavaliselt 
konkreetseks otstarbeks;

b) sellise aine või eseme jaoks on olemas 
turg või nõudmine;

b) sellise aine või eseme jaoks on olemas 
turg või nõudmine;

c) aine või ese vastab punktis a nimetatud 
konkreetseks otstarbeks ettenähtud 
tehnilistele nõudmistele ning kehtivatele 
õigusaktidele ja toodete suhtes 
kohaldatavatele standarditele; ning

c) aine või ese vastab punktis a nimetatud 
konkreetseks otstarbeks ettenähtud 
tehnilistele nõudmistele ning kehtivatele 
õigusaktidele ja toodete suhtes 
kohaldatavatele standarditele; ning

d) aine või eseme kasutamine ei avalda 
lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele.

d) aine või eseme kasutamine ei avalda 
lõppkokkuvõttes ebasoodsat mõju 
keskkonnale ega inimese tervisele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 45 osaline uuesti esitamine, et 
täpsustada, millistel tingimustel võivad jäätmed lakata olemast jäätmed. 
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