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Tarkistus 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 1 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(1) Jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY
säädetään lainsäädännölliset puitteet, joita 
sovelletaan jätteiden käsittelyyn yhteisössä. 
Siinä määritellään keskeiset käsitteet, kuten 
jäte, jätteen hyödyntäminen ja jätteen 
loppukäsittely, ja siinä säädetään keskeiset 
jätehuoltoon sovellettavat vaatimukset, 
erityisesti velvoite, jonka mukaan 
jätehuoltotoimia suorittavalla laitoksella tai 
yrityksellä on oltava toimilupa tai se on 
rekisteröitävä, sekä jäsenvaltioiden 
velvoite laatia jätehuoltosuunnitelmia. 
Siinä vahvistetaan myös tärkeitä 
periaatteita, kuten velvoite käsitellä jätteet 
siten, ettei sillä ole kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen, 
jätehierarkian soveltamiseen 
rohkaiseminen sekä, 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, 
vaatimus siitä, että jätteiden 
loppukäsittelyn kustannuksista vastaa 
jätteen haltija tai aiemmat haltijat tai 
valmistajat, joiden tuotteesta jäte on 
peräisin.

(1) Jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY
säädetään lainsäädännölliset puitteet, joita
sovelletaan jätteiden käsittelyyn yhteisössä. 
Siinä määritellään keskeiset käsitteet, kuten 
jäte, jätteen hyödyntäminen ja jätteen 
loppukäsittely, ja siinä säädetään keskeiset 
jätehuoltoon sovellettavat vaatimukset, 
erityisesti velvoite, jonka mukaan 
jätehuoltotoimia suorittavalla laitoksella tai 
yrityksellä on oltava toimilupa tai se on 
rekisteröitävä, sekä jäsenvaltioiden 
velvoite laatia jätehuoltosuunnitelmia. 
Siinä vahvistetaan myös tärkeitä 
periaatteita, kuten velvoite käsitellä jätteet 
siten, ettei sillä ole kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen, 
jätehierarkia sekä, aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti, vaatimus siitä, että jätteiden 
loppukäsittelyn kustannuksista vastaa 
jätteen haltija tai aiemmat haltijat tai 
valmistajat, joiden tuotteesta jäte on 
peräisin.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus)

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään esittelijän tarkistusta 21, jossa asetetaan jätehierarkiaa koskevat 
yleiset säännöt. Sen seurauksena direktiivillä ei enää ainoastaan ”rohkaista” jäsenvaltiota 
noudattamaan jätehierarkiaa.



PE402.733v01-00 4/70 AM\711129FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 33
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(1 a) Kaiken jätepolitiikan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla jätteistä ja 
jätehuollosta aiheutuvien haitallisten 
terveys- ja ympäristövaikutusten 
minimoiminen. Tässä suhteessa 
jätelainsäädännöllä pitäisi myös pyrkiä 
vähentämään luonnonvarojen käyttöä 
sekä edistämään täysipainoisesti EU:n 
ilmastonmuutostavoitteiden 
saavuttamista, koska se on yksi 
tehokkaimmista tavoista vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. 
Jätelainsäädännön pitäisi myös edistää 
jätehierarkian soveltamista käytännössä.

Or. en

(Tällä tarkistuksella lisätään esittelijän tarkistukseen 1 maininta jätelainsäädännön 
merkityksestä ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta.)

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 38/108/157/141 hengessä pitäisi 
korostaa, että jätelainsäädännöllä on suuri merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
kannalta. Vuodeksi 2020 asetetuista EU:n ilmastonmuutostavoitteista voitaisiin saavuttaa 
noin 10 prosenttia hyödyntämällä ja kierrättämällä hyödyntämiskelpoista jätettä sen pois 
heittämisen sijasta.

Tarkistus 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(8) Irtaimeen omaisuuteen, jonka haltija 
poistaa käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai 

(8) Irtaimiin aineisiin ja esineisiin, jotka
haltija poistaa käytöstä, aikoo poistaa 
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on velvollinen poistamaan käytöstä, olisi 
tietyin poikkeuksin sovellettava tehokkaita 
ja yhdenmukaisia jätehuoltosääntöjä.

käytöstä tai on velvollinen poistamaan 
käytöstä, olisi tietyin poikkeuksin 
sovellettava tehokkaita ja yhdenmukaisia 
jätehuoltosääntöjä.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus)

Perustelu

Sana ”omaisuus” voi olla harhaanjohtava, sillä sen voidaan ymmärtää tarkoittavan sitä, että 
säännöt koskevat vain jätettä, joka kuuluu sen pois heittävälle henkilölle. Koska on kuitenkin 
varsin mahdollista, että joku heittää pois jotakin, jota hän ei itse omista, sana ”omaisuus” 
pitäisi korvata jätteen määritelmässä käytetyillä termeillä.

Tarkistus 35
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltiot voivat myös hyväksyä 
kansalliseen jätelainsäädäntöönsä 
maaperää koskevia säännöksiä 
suojellakseen maaperää kattavalla ja 
ennaltaehkäisevällä tavalla, vaikka 
maaperä ei kuulukaan tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. de

(III)

Perustelu

Yhteisessä kannassa esitetään maaperän, myös kaivamattoman maaperän, jättämistä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Siksi on tehtävä selväksi – erityisesti niin kauan kuin 
koko Euroopan unionissa ei sovelleta yhteisiä maaperään liittyviä säännöksiä – että myös 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä jätelainsäädäntöönsä maaperää koskevia säännöksiä.
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Tarkistus 36
Anne Laperrouze

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(12) Jätteen luokittelun vaaralliseksi 
jätteeksi olisi perustuttava muun muassa 
yhteisön kemikaalilainsäädäntöön 
erityisesti valmisteiden vaarallisiksi 
luokittelun osalta, mukaan lukien sitä 
varten käytettävät pitoisuuksien raja-
arvot. Lisäksi on säilytettävä järjestelmä, 
jossa jätteet ja vaaralliset jätteet on 
luokiteltu komission päätöksellä 
2000/532/EY viimeksi vahvistetun 
jäteluettelon mukaisesti, jotta edistetään 
jätteiden yhdenmukaistettua luokittelua ja
varmistetaan vaarallisten jätteiden 
yhdenmukaistettu määrittely yhteisössä.

(12) Vaarallisiin jätteisiin liittyy vaaroja 
ja riskejä. Tästä syystä niitä varten 
tarvitaan tiukat erityissäädökset, jotta 
voidaan estää tai rajoittaa 
mahdollisimman pitkälle virheellisestä 
käsittelystä koituvia haittavaikutuksia, 
jotka saattavat vaikuttaa ympäristöön, ja 
ehkäistä ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle aiheutuvia vaaroja. 
Vaarallisten ominaisuuksiensa takia 
vaaralliset jätteet on käsiteltävä oikein, 
mikä edellyttää erityisiä ja mukautettuja 
keräys- ja käsittelytekniikoita, erityistä 
valvontaa ja erityisiä menetelmiä jätteiden 
jäljitettävyyden varmistamiseksi. Kaikilla 
vaarallisten jätteiden käsittelyyn 
osallistuvilla toimijoilla on oltava 
asianmukainen pätevyys ja koulutus.

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 11)

Perustelu

Koska jätepuitedirektiivillä kumotaan ns. ongelmajätedirektiivi, on erityisen tärkeää 
varmistaa, että vaarallisen jätteen käsittely otetaan direktiivin tekstissä asianmukaisesti 
huomioon.

Tarkistus 37
Françoise Grossetête

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(12) Jätteen luokittelun vaaralliseksi 
jätteeksi olisi perustuttava muun muassa 
yhteisön kemikaalilainsäädäntöön 

(12) Vaarallisiin jätteisiin liittyy vaaroja 
ja riskejä. Tästä syystä niitä varten 
tarvitaan tiukat erityissäädökset, jotta 
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erityisesti valmisteiden vaarallisiksi 
luokittelun osalta, mukaan lukien sitä 
varten käytettävät pitoisuuksien raja-
arvot. Lisäksi on säilytettävä järjestelmä, 
jossa jätteet ja vaaralliset jätteet on 
luokiteltu komission päätöksellä 
2000/532/EY viimeksi vahvistetun 
jäteluettelon mukaisesti, jotta edistetään 
jätteiden yhdenmukaistettua luokittelua ja 
varmistetaan vaarallisten jätteiden 
yhdenmukaistettu määrittely yhteisössä.

voidaan estää tai rajoittaa 
mahdollisimman pitkälle virheellisestä 
käsittelystä koituvia haittavaikutuksia, 
jotka saattavat vaikuttaa ympäristöön, ja 
ehkäistä ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle aiheutuvia vaaroja. 
Vaarallisten ominaisuuksiensa takia 
vaaralliset jätteet on käsiteltävä oikein, 
mikä edellyttää erityisiä ja mukautettuja 
keräys- ja käsittelytekniikoita, erityistä 
valvontaa ja erityisiä menetelmiä jätteiden 
jäljitettävyyden varmistamiseksi. Kaikilla 
vaarallisten jätteiden käsittelyyn 
osallistuvilla toimijoilla on oltava 
asianmukainen pätevyys ja koulutus.

Or. en

Perustelu

Koska jätepuitedirektiivillä kumotaan ns. ongelmajätedirektiivi, on erityisen tärkeää 
varmistaa, että vaarallisen jätteen käsittely otetaan direktiivin tekstissä asianmukaisesti 
huomioon, kuten parlamentti ehdotti ensimmäisessä käsittelyssä (ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksytty tarkistus 11). Tämän johdanto-osan kappaleen sisältämä viittaus 
kemikaalilainsäädäntöön aiheuttaa sekaannuksen. Näiden säädösten tavoitteet ovat erilaiset.

Tarkistus 38
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(12) Jätteen luokittelun vaaralliseksi 
jätteeksi olisi perustuttava muun muassa 
yhteisön kemikaalilainsäädäntöön 
erityisesti valmisteiden vaarallisiksi 
luokittelun osalta, mukaan lukien sitä 
varten käytettävät pitoisuuksien raja-
arvot. Lisäksi on säilytettävä järjestelmä, 
jossa jätteet ja vaaralliset jätteet on 
luokiteltu komission päätöksellä 
2000/532/EY viimeksi vahvistetun 
jäteluettelon mukaisesti, jotta edistetään 
jätteiden yhdenmukaistettua luokittelua ja 

(12) Vaarallisiin jätteisiin liittyy vaaroja 
ja riskejä. Tästä syystä niitä varten 
tarvitaan tiukat erityissäädökset, jotta 
voidaan estää tai rajoittaa 
mahdollisimman pitkälle virheellisestä 
käsittelystä koituvia haittavaikutuksia, 
jotka saattavat vaikuttaa ympäristöön, ja 
ehkäistä ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle aiheutuvia vaaroja. 
Vaarallisten ominaisuuksiensa takia 
vaaralliset jätteet on käsiteltävä oikein, 
mikä edellyttää erityisiä ja mukautettuja 
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varmistetaan vaarallisten jätteiden 
yhdenmukaistettu määrittely yhteisössä.

keräys- ja käsittelytekniikoita, erityistä 
valvontaa ja erityisiä menetelmiä jätteiden 
jäljitettävyyden varmistamiseksi. Kaikilla 
vaarallisten jätteiden käsittelyyn 
osallistuvilla toimijoilla on oltava 
asianmukainen pätevyys ja koulutus.

Or. fr

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 11 uudelleen)

Perustelu

Nykyisen ongelmajätedirektiivin kumoamista ei pidä tulkita porsaanreiäksi, joka 
mahdollistaisi vaarallisen jätteen käsittelyä koskevien vaatimusten lieventämisen. Siksi asia 
on tärkeää tuoda selvästi esiin johdanto-osassa.

Tarkistus 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(12 a) Vaarallisia jätteitä varten tarvitaan 
tiukat erityissäädökset, jotta voidaan estää 
virheellisestä käsittelystä koituvia 
haittavaikutuksia, jotka saattavat 
vaikuttaa ympäristöön, ja ehkäistä 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheutuvia vaaroja. Vaarallisten 
ominaisuuksiensa takia vaaralliset jätteet 
on käsiteltävä oikein, mikä edellyttää 
erityisiä ja mukautettuja keräys- ja 
käsittelytekniikoita, erityistä valvontaa ja 
erityisiä menetelmiä jätteiden 
jäljitettävyyden varmistamiseksi. Kaikilla 
vaarallisten jätteiden käsittelyyn 
osallistuvilla toimijoilla on oltava 
asianmukainen pätevyys ja koulutus.

Or. en
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(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 11 muutetussa muodossa)

Tarkistus 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(17) Hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmiä on muutettava sen 
varmistamiseksi, että näiden kahden 
käsitteen välillä voidaan tehdä selvä ero, 
joka perustuu niiden 
ympäristövaikutuksissa olevaan todelliseen 
eroon, joka aiheutuu siitä, että talouden 
kiertokulussa korvataan luonnonvaroja ja 
tunnustetaan ne edut, jotka jätteen käytöllä 
materiaalina saavutetaan ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle. Lisäksi voidaan laatia
ohjeita, jolla voidaan selventää tapauksia, 
joissa eroa näiden kahden käsitteen välillä 
on käytännössä vaikea tehdä tai joissa 
toiminnan luokitteleminen 
hyödyntämiseksi ei vastaa toimenpiteen 
todellisia ympäristövaikutuksia.

(17) Hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmiä on muutettava sen 
varmistamiseksi, että näiden kahden 
käsitteen välillä voidaan tehdä selvä ero, 
joka perustuu niiden 
ympäristövaikutuksissa olevaan todelliseen 
eroon, joka aiheutuu siitä, että talouden 
kiertokulussa korvataan luonnonvaroja ja 
tunnustetaan ne edut, jotka jätteen käytöllä 
materiaalina saavutetaan ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle. Lisäksi pitäisi laatia
kriteerejä, joilla voidaan selventää 
tapauksia, joissa eroa näiden kahden 
käsitteen välillä on käytännössä vaikea 
tehdä tai joissa toiminnan luokitteleminen 
hyödyntämiseksi ei vastaa toimenpiteen 
todellisia ympäristövaikutuksia.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus, joka vastaa 
ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 38/108/157/140/141)

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy samojen henkilöiden tekemään, 8 artiklan 2 kohtaa koskevaan uuteen 
tarkistukseen. Mikäli tässä direktiivissä asetetaan jätteenpoltolle tehokkuuskriteerit, ne pitäisi 
asettaa myös muille hyödyntämistoimille, jotta todellisten ja näennäisten hyödyntämistoimen 
välille voidaan tehdä selvempi ero. Koska tällaiset kriteerit olisivat olennainen osa 
direktiiviä, niistä pitäisi säätää yhteispäätösmenettelyssä.
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Tarkistus 41
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(17 a) Kannattava ja ympäristöä säästävä 
kierrättäminen edellyttää muun muassa 
tämän direktiivin säännösten 
noudattamista; näiden säännösten 
pohjalta voidaan määrittää kriteerit, 
joiden perusteella jätteen voidaan katsoa 
lakkaavan olemasta jätettä.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotukseen verrattuna yhteisen kannan 5 artiklan 1 kohdassa asetetaan enemmän 
kriteerejä, joiden perusteella jätteen katsotaan lakkaavan olemasta jätettä. Näiden kriteerien 
pitäisi mahdollistaa korkeatasoinen ympäristön ja terveyden suojelu, ja niitä pitäisi soveltaa 
myös kannattavaan kierrätykseen.

Tarkistus 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(18) Tässä direktiivissä olisi myös 
selvennettävä, milloin kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden polttaminen on 
energiatehokasta ja sitä voidaan pitää 
hyödyntämisenä.

Poistetaan.

Or. en
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(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus, joka vastaa 
ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 83)

Perustelu

Yhteisessä kannassa tiettyjen yhdyskuntajätteiden polttaminen luokitellaan hyödyntämiseksi, 
vaikka se ei olekaan parhaan saatavilla olevan teknologian mukaista. Tällainen uusi 
luokittelu kannustaisi lisäämään investointeja polttolaitoksiin ja vähentäisi näin ollen 
suoraan uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarvittavia investointeja, vaikka kierrätys ja 
uudelleenkäyttö säästävät energiaa ja luonnonvaroja enemmän kuin mitä jätteenpoltolla 
saadaan ”hyödynnettyä”. Siksi tällaiset uudet luokittelut on poistettava yhteisestä kannasta. 
Tällaisiin tehokkuutta koskeviin näkökohtiin olisi asianmukaisempaa puuttua tarkastamalla 
ns. IPPC-direktiiviä ja jätteenpoltosta annettua direktiiviä.

Tarkistus 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 
valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 
valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
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ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja
– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi. Jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellyttämä 
hyödyntämistoimi voi 
yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi.

Sivutuotteiden käsitettä ja sellaisen 
jätteen käsitettä, joka lakkaa olemasta 
jätettä, ei sovelleta yhteisön ulkopuolisiin 
maihin suuntautuviin, rajat ylittäviin 
kuljetuksiin.

Or. en

(Tarkistuksen ensimmäinen osa on työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan 
perustuva uusi tarkistus. Toinen osa puolestaan on uusi tarkistus, jolla korjataan 

ensimmäisessä käsittelyssä huomaamatta jäänyt seikka ja pyritään näin varmistamaan 
kansanvälisten velvoitteiden noudattaminen.)

Perustelu

Ensimmäinen osa: Esittelijän tekemien tarkistusten 4 ja 11 mukaisesti jäte lakkaa olemasta 
jätettä vasta, kun se on otettu uudelleen käyttöön, kierrätetty tai hyödynnetty. Pelkkä jätteen 
tarkastaminen ei vastaa hyödyntämistoimen loppuun viemistä.

Toinen osa: Kansainvälinen jätelainsäädäntö, kuten Baselin yleissopimus vaarallisten 
jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta, ei tunne sivutuotteiden 
käsitettä eikä sellaisen jätteen käsitettä, joka lakkaa olemasta jätettä. Kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi näitä käsitteitä ei voida soveltaa rajat ylittäviin 
kuljetuksiin.
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Tarkistus 44
Jules Maaten

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 
valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 
valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja

– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi. Jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellyttämä 
hyödyntämistoimi voi 
yksinkertaisimmillaan olla jätteen 

– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat, romumetallit, komposti, 
jätepaperi ja -lasi. Jätteeksi luokittelun 
päättymisen edellyttämä hyödyntämistoimi 
voi yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
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tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

Or. en

Perustelu

Koska tietynlaiset kuonat ovat pikemminkin tyypillisiä sivutuotteita kuin jätettä, niitä ei pitäisi 
lukea mukaan sellaisiin jätteisiin, jotka voisivat mahdollisesti lakata olemasta jätettä.

Tarkistus 45
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, 
joka lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen 
jätteen määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi 
sovellettava jätteeseen, joka lakkaa 
olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 
valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja
– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 

milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
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luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi. Jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellyttämä 
hyödyntämistoimi voi 
yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi. Jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellyttämä 
hyödyntämistoimi voi 
yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

Or. fr

Perustelu

Komission julkaisemat ohjeet (21. helmikuuta 2007) auttavat selventämään tätä kysymystä ja 
välttämään mahdolliset oikeudenkäynnit. Neuvoston yhteisen kannan sisältämä määritelmä 
voi aiheuttaa lisää sekaannusta ja johtaa siihen ei-toivottuun tilanteeseen, että jätteitä 
luokitellaan uudelleen sivutuotteiksi.

Tarkistus 46
Adriana Poli Bortone

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 



PE402.733v01-00 16/70 AM\711129FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja

valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja

– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi. Jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellyttämä 
hyödyntämistoimi voi 
yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi sekä muut 
valitut jäteluokat, jotka ovat selvästi 
tunnistettavissa, myös nykyisten
eurooppalaisten teknisten standardien 
mukaisesti. Jätteeksi luokittelun 
päättymisen edellyttämä hyödyntämistoimi 
voi yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että jätteeksi luokittelun päättymisen on oltava ainoastaan poikkeus, joka 
koskee tarkkaan valittuja ja selvästi tunnistettavissa olevia jätevirtoja. Eurooppalaiset 
tekniset standardit ovat hyvä perusta erityisten jäteluokkien määrittämiselle ja tarjoavat 
tietoa jäteluokkien teknisistä ja ekologisista ominaisuuksista.
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Tarkistus 47
Vittorio Prodi

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

(20) Jätteen määritelmän eri näkökohtien 
välillä ei saisi olla sekaannusta, ja 
asianmukaisia menettelyjä olisi tarvittaessa 
sovellettava toisaalta sivutuotteisiin, jotka 
eivät ole jätettä, ja toisaalta jätteeseen, joka 
lakkaa olemasta jätettä. Tiettyjen jätteen 
määritelmään liittyvien seikkojen 
tarkentamiseksi tässä direktiivissä olisi 
selvennettävä sitä,

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 
valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja

– milloin aineet tai esineet, jotka ovat 
tulosta tuotantoprosessista, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole niiden 
valmistaminen, ovat sivutuotteita eivätkä 
jätettä. Päätös siitä, että aine ei ole jätettä, 
voidaan tehdä ainoastaan soveltaen 
säännöllisesti päivitettävää 
yhteensovitettua lähestymistapaa ja kun 
tämä on sopusoinnussa ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun kanssa. Jos 
sivutuotteen käyttö on sallittu 
ympäristöluvalla tai yleisillä ympäristöä 
koskevilla säännöillä, jäsenvaltiot voivat 
tämän perusteella päättää, ettei käytöstä 
odoteta olevan yleisesti haittaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle; ja

– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi. Jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellyttämä 
hyödyntämistoimi voi 
yksinkertaisimmillaan olla jätteen 

– milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä, 
määrittelemällä sellaisia jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia perusteita, 
joilla saavutetaan ympäristönsuojelun 
korkea taso sekä ympäristöä koskeva ja 
taloudellinen hyöty; mahdollisia 
jäteluokkia, joiden osalta jätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevia 
vaatimuksia ja perusteita olisi kehitettävä, 
ovat muun muassa rakennus- ja purkujäte, 
tietyt tuhkat ja kuonat, romumetallit, 
komposti, jätepaperi ja -lasi sekä 
luokitellut vaihtoehtoiset polttoaineet, 
jotka sisältävät paljon sekundaarista
biomassaa. Jätteeksi luokittelun 
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tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

päättymisen edellyttämä hyödyntämistoimi 
voi yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se 
täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat perusteet.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää markkinoiden vääristyminen käyttämällä primaarista biomassaa 
energiatarkoituksiin, on edistettävä sellaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, joissa 
on suuri pitoisuus sekundääristä biomassaa (non-virgin biomass). Tällainen biomassafraktio 
on hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraalia. Tietyt tällaiset polttoaineet ovat niin 
laadukkaita, että ne sopivat käytettäviksi perinteisten (fossiilisten) polttoaineiden sijasta 
valvotuissa teollisuuslaitoksissa. Tämä säästää primaarisia luonnonvaroja (esimerkiksi hiiltä, 
”primaarista biomassaa”), pienentää hiilidioksidipäästöjä ja tukee EU:n tavoitteita.

Tarkistus 48
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(20 a) Jätteeksi luokittelun päättyminen ei 
saa vaikuttaa haitallisesti ympäristöön tai 
terveyteen aineen tai esineen käytön 
vaikutuksesta. Tämä tarkoittaa joka 
tapauksessa sitä, etteivät sekundaariset
tuotteet saa sisältää suurempia määriä 
haitta-aineita kuin vastaavat primaariset
raaka-aineet. Tämän kriteerin 
soveltamiseksi on käytettävä 
laatusertifiointijärjestelmää.

Or. de

(Yhteisessä kannassa on muutettu jätteen aseman päättymistä koskevaa artiklaa. Tämän 
vuoksi selvennys on tarpeen.)

Perustelu

Jätteeksi luokittelun päättyminen ei saa vahingoittaa ympäristöä eikä terveyttä. Saasteita 
sisältävän tuotteen käyttö voi kuitenkin johtaa siihen, että saasteet leviävät ympäristöön. 
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Esimerkiksi katodisädeputkista saadun puhdistetun lyijylasin käyttö rakennusmateriaalien 
valmistuksessa voi johtaa siihen, että tulevaisuudessa rakennusta purettaessa ympäristöön 
pääsee lyijyä. Tämä ei olisi toissijaisten tuotteiden kestävää käyttöä.

Tarkistus 49
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(22) Jätteen määritelmän perusteella 
komissio voi varmuuden ja 
johdonmukaisuuden edistämiseksi antaa 
ohjeita tarkentaakseen joissakin 
tapauksissa, milloin aineista tai esineistä 
tulee jätettä. Tällaisia ohjeita voidaan 
laatia muun muassa sähkö- ja elektronisia 
laitteita ja ajoneuvoja varten.

(22) Jätteen määritelmän perusteella 
komission pitäisi varmuuden ja 
johdonmukaisuuden edistämiseksi 
hyväksyä toimenpiteitä tarkentaakseen 
joissakin tapauksissa, milloin aineista tai 
esineistä tulee jätettä. Tällaisia
toimenpiteitä pitäisi laatia muun muassa 
sähkölaitteista ja elektroniikkalaitteista 
sekä ajoneuvoista.

Or. en

Perustelu

Viittaa tarkistukseen 17 sekä ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 103.

Tarkistus 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(22) Jätteen määritelmän perusteella 
komissio voi varmuuden ja 
johdonmukaisuuden edistämiseksi antaa 
ohjeita tarkentaakseen joissakin 
tapauksissa, milloin aineista tai esineistä 
tulee jätettä. Tällaisia ohjeita voidaan
laatia muun muassa sähkö- ja elektronisia 
laitteita ja ajoneuvoja varten.

(22) Jätteen määritelmän perusteella 
komissio voi varmuuden ja 
johdonmukaisuuden edistämiseksi antaa 
ohjeita tarkentaakseen joissakin 
tapauksissa, milloin aineista tai esineistä 
tulee jätettä. Tällaisia ohjeita pitäisi 
kiireesti laatia muun muassa sähkölaitteita
ja elektronisia laitteita ja ajoneuvoja varten 
jätekuljetuksia koskevan porsaanreikien 
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poistamiseksi.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus)

Perustelu

Afrikkaan viedään suuria määriä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Romun väitetään 
menevän uusiokäyttöön, mutta todellisuudessa se päätyy kaatopaikalle. Vanhat alukset 
päätyvät Aasiaan, missä ne puretaan terveydelle ja ympäristölle vaarallisissa oloissa. 
Komission on odotettu jo pitkään laativan ohjeet, joilla se poistaa jätteiden kuljetusta 
koskevan asetuksen porsaanreiät, jotka liittyvät jätteen määritelmään.

Tarkistus 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 26 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(26) Tällä direktiivillä olisi autettava 
Euroopan unionia siirtymään lähemmäksi 
"kierrätysyhteiskuntaa", jossa pyritään 
välttämään jätteen syntymistä ja 
käyttämään jätettä materiaalina. Erityisesti 
kuudennessa ympäristöä koskevassa 
yhteisön toimintaohjelmassa vaaditaan 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa ensisijaisten jätevirtojen lajittelu 
niiden syntymispaikalla, keräys ja 
kierrätys. Tämän tavoitteen mukaisesti ja 
jätteen hyödyntämismahdollisuuksien 
helpottamiseksi tai parantamiseksi jäte olisi 
kerättävä erikseen, mikäli se on teknisesti, 
ympäristön kannalta ja taloudellisesti 
toteutettavissa, ennen kuin siihen 
sovelletaan hyödyntämistoimia, joilla 
päästään ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen.

(26) Tällä direktiivillä olisi autettava 
Euroopan unionia siirtymään lähemmäksi 
"kierrätysyhteiskuntaa", jossa pyritään 
välttämään jätteen syntymistä ja 
käyttämään jätettä materiaalina. Erityisesti 
kuudennessa ympäristöä koskevassa 
yhteisön toimintaohjelmassa vaaditaan 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa ensisijaisten jätevirtojen lajittelu 
niiden syntymispaikalla, keräys ja 
kierrätys. Tämän tavoitteen mukaisesti ja 
jätteen hyödyntämismahdollisuuksien 
helpottamiseksi tai parantamiseksi jäte olisi 
kerättävä erikseen ja vaaralliset yhdisteet 
pitäisi erotella jätevirroista, mikäli se on 
teknisesti, ympäristön kannalta ja 
taloudellisesti toteutettavissa, ennen kuin 
siihen sovelletaan hyödyntämistoimia, 
joilla päästään ympäristön kannalta 
parhaaseen mahdolliseen 
kokonaistulokseen.

Or. en
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(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus, joka vastaa 
ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 54)

Perustelu

Vaarallisten yhdisteiden erottaminen parantaa hyödyntämisen edellytyksiä, jos se vain on 
mahdollista. Vaaralliset yhdisteet pitäisi saada pois kaupallisesta kiertokulusta, niin etteivät 
ne saastuttaisi uusia tuotteita hyödyntämisen jälkeen.

Tarkistus 52
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(26 a) Kierrätysyhteiskuntaan siirtymistä 
koskevan tavoitteen mukaisesti 
jäsenvaltioiden ei pitäisi tukea 
sekundaaristen raaka-aineiden (lajitellun 
kierrätysmateriaalin, kuten 
kierrätyspaperin) polttamista.

Or. en

Perustelu

Komission julkaistua toimenpidepaketin ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä 
koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi sekä erityisesti direktiiviehdotuksen uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämisestä on tärkeää varmistaa, ettei talouden välineitä käytetä 
tavalla, joka tekee jätehierarkiasta turhan.

Tarkistus 53
Cristiana Muscardini

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(26 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
riittävät ja kustannustehokkaat 
hallintomallit hyödyntämistoiminnoista 
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syntyvää jätettä varten kartoittaessaan 
sitä, miten kierrätyslaitokset voivat edistää 
huomattavasti loppukäsittelyn 
vähentämistä, ja niiden on säilytettävä 
samalla ympäristönsuojelun riittävän 
korkea taso. Kierrätysjäte muodostaa 
merkittävän pullonkaulan, joka 
hankaloittaa kierrätysmahdollisuuksien 
lisäämistä edelleen, ja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi ryhdyttävä tarvittaviin 
toimiin kierrätysyhteiskuntaan siirtymistä 
koskevan tavoitteen mukaisesti.

Or. en

(Tarkistus 9 Euroopan parlamentin ensimmäisestä käsittelystä)

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että kierrätystoiminnasta saatavan ”sekundaarisen jätteen” 
käyttöä on suunniteltava kierrätysyhteiskuntaan siirtymiseksi ja edelläkävijämarkkinoiden 
luomiseksi Euroopan unioniin.

Tarkistus 54
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(26 b) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
riittävät ja kustannustehokkaat 
hallintomallit hyödyntämistoiminnoista 
syntyvää jätettä varten kartoittaessaan 
sitä, miten kierrätyslaitokset voivat edistää 
huomattavasti loppukäsittelyn 
vähentämistä, ja niiden on säilytettävä 
samalla ympäristönsuojelun riittävän 
korkea taso. Kierrätysjäte muodostaa 
merkittävän pullonkaulan, joka 
hankaloittaa kierrätysmahdollisuuksien 
lisäämistä edelleen, ja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi ryhdyttävä tarvittaviin 
toimiin kierrätysyhteiskuntaan siirtymistä 
koskevan tavoitteen mukaisesti.
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Or. en

(Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9)

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että kierrätystoiminnasta saatavan ”sekundaarisen jätteen” 
käyttöä on suunniteltava kierrätysyhteiskuntaan siirtymiseksi ja edelläkävijämarkkinoiden 
luomiseksi Euroopan unioniin.

Tarkistus 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 28 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(28) Jätehierarkia on yleensä ympäristön 
kannalta paras kokonaisvaihtoehto 
jätelainsäädännössä ja jätepolitiikassa, 
vaikka tällaisesta hierarkiasta 
poikkeaminen voi olla tarpeen yksittäisten 
jätevirtojen osalta, silloin kun se on 
perusteltua muun muassa tekniseen 
toteutettavuuteen, taloudelliseen 
hyväksyttävyyteen ja ympäristönsuojeluun 
liittyvistä syistä.

(28) Jätehierarkia määrää yleensä 
ensisijaisuusjärjestyksen sen suhteen, 
mikä on ympäristön kannalta paras 
kokonaisvaihtoehto jätelainsäädännössä ja 
jätepolitiikassa, vaikka tällaisesta 
hierarkiasta poikkeaminen voi olla tarpeen 
yksittäisten jätevirtojen osalta, silloin kun 
se on perusteltua muun muassa tekniseen 
toteutettavuuteen, taloudelliseen 
hyväksyttävyyteen ja ympäristönsuojeluun 
liittyvistä syistä.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus)

Perustelu

Jätehierarkia ei ole itsessään ympäristön kannalta paras vaihtoehto jätelainsäädännössä, 
vaan sen perusteella luodaan tärkeysjärjestys, jonka avulla määritetään ympäristön kannalta 
paras vaihtoehto.
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Tarkistus 56
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(28 a) Uusiutuvan energian käyttöä on 
tuettava tavalla, joka on johdonmukainen 
yhteisön muiden tavoitteiden, erityisesti 
jätteiden käsittelyhierarkian 
noudattamisen, kanssa. Siksi uusiutuvan 
energian tukijärjestelmillä ei pitäisi tukea 
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen 
polttamista, jos tällainen tukeminen 
haittaa jätehierarkian soveltamista.

Or. en

Perustelu

Komission julkaistua toimenpidepaketin ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä 
koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi sekä erityisesti direktiiviehdotuksen uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämisestä on tärkeää varmistaa, ettei talouden välineitä käytetä 
tavalla, joka tekee jätehierarkiasta turhan.

Tarkistus 57
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 29 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(29) On tarpeen säätää jätteen 
loppukäsittelylaitosten ja yksityisistä 
kotitalouksista kerätyn sekalaisen 
yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen 
tarkoitettujen laitosten 
yhteistyöverkostosta, jotta yhteisö voisi 
tulla kokonaisuudessaan omavaraiseksi 
jätteen loppukäsittelyn ja yksityisistä 
kotitalouksista kerätyn sekalaisen 
yhdyskuntajätteen hyödyntämisen suhteen 
ja jotta jäsenvaltiot pääsisivät kukin 
erikseen lähemmäksi tätä tavoitetta, 

(29) Läheisyysperiaatteen mukaisesti 
hävitettävä jäte pitäisi käsitellä yhdessä 
lähimmistä sopivista laitoksista 
sopivimmilla menetelmillä ja tekniikoilla 
ympäristön ja kansainterveyden 
korkeatasoisen suojelun takaamiseksi.
Kunkin jäsenvaltion pitäisi toteuttaa 
yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden 
kanssa asianmukaiset toimenpiteet 
jätteenkäsittelylaitosten tiiviin ja riittävän 
verkoston perustamiseksi sekä ottaen 
huomioon parhaan käytettävissä olevan 
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ottaen kuitenkin huomioon 
maantieteelliset olosuhteet tai tietyn 
tyyppisiin jätteisiin erikoistuneiden 
laitosten tarpeen.

tekniikan.

Or. en

(Tarkistus on samanhenkinen kuin Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 
109.)

Perustelu

Jätteenkäsittelytavan ei pitäisi määräytyä yhteisössä kansallisten rajojen mukaan vaan 
ympäristöä kokonaisuudessaan vähiten rasittavan käsittelytoimen perusteella. Sisämarkkinat 
ovat edistäneet aina tiukkoja ja yhtenäisiä ympäristösääntöjä. Yhteisön on kuitenkin 
asetettava hävitettävää jätettä koskevia rajoituksia. Läheisyysperiaatteella taataan se, ettei 
jätteitä, joita ei voida käyttää hyödylliseen tarkoitukseen, kuljeteta tarpeettomasti pitkiä 
matkoja.

Tarkistus 58
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 32 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(32) Jätehierarkian mukaisesti ja 
kaatopaikoille sijoitetusta jätteestä 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi on tärkeää helpottaa 
biojätteen erilliskeräystä ja sen 
asianmukaista käsittelyä, jotta tuotetaan
ympäristön kannalta turvallisia komposti-
ja muusta biojätteestä tuotettuja 
materiaaleja. Komissio tekee 
biojätehuoltoa koskevan arvioinnin 
jälkeen tarvittaessa ehdotuksia 
lainsäädäntötoimiksi.

(32) Jätehierarkian mukaisesti ja 
kaatopaikoille sijoitetusta jätteestä 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi on tärkeää helpottaa 
biojätteen erilliskeräystä ja sen 
asianmukaista käsittelyä, jotta tuotetaan 
ympäristön kannalta turvallisia komposti-
ja muusta biojätteestä tuotettuja 
materiaaleja. Tätä varten tässä 
direktiivissä pitäisi säätää biojätteen 
keräämistä, käyttöä ja käsittelyä 
koskevista erityisistä kriteereistä.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn mukaisesti kaikki biojätettä koskevat kriteerit 
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pitäisi asettaa tässä direktiivissä.

Tarkistus 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 32 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(32) Jätehierarkian mukaisesti ja 
kaatopaikoille sijoitetusta jätteestä 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi on tärkeää helpottaa
biojätteen erilliskeräystä ja sen 
asianmukaista käsittelyä, jotta tuotetaan 
ympäristön kannalta turvallisia komposti-
ja muusta biojätteestä tuotettuja 
materiaaleja. Komissio tekee 
biojätehuoltoa koskevan arvioinnin jälkeen 
tarvittaessa ehdotuksia 
lainsäädäntötoimiksi.

(32) Jätehierarkian mukaisesti ja 
kaatopaikoille sijoitetusta jätteestä 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi on tärkeää varmistaa 
biojätteen erilliskeräys ja sen 
asianmukainen käsittely, jotta tuotetaan 
ympäristön kannalta turvallisia komposti-
ja muusta biojätteestä tuotettuja 
materiaaleja. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa 
käyttöön erillisiä biojätteen 
keräysjärjestelmiä. Komissio tekee 
biojätehuoltoa koskevan arvioinnin jälkeen 
tarvittaessa ehdotuksia lainsäädäntöä 
koskeviksi tavoitteiksi.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus, joka vastaa 
ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia 112 ja 138)

Perustelu

Biojätettä koskevien toimien toteuttamista ei pitäisi jättää jäsenvaltioiden hyvän tahdon 
varaan. Kompostoinnin edut tunnetaan nykyisin riittävän hyvin konkreettisten toimien 
edellyttämiseksi. Jäsenvaltiot pitäisi velvoittaa ottamaan käyttöön erillisiä biojätteen 
keräysjärjestelmiä. Komission tutkimuksen avulla vähimmäistavoitteet pitäisi asettaa oikealle 
tasolle.



AM\711129FI.doc 27/70 PE402.733v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 36 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(36) Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 mukaisesti toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaiset 
jätteiden siirrot, jotka eivät ole niiden 
jätehuoltosuunnitelmien mukaisia. 
Mainitusta asetuksesta poiketen 
jäsenvaltioiden olisi saatava rajoittaa 
jätteiden siirtoja maahan käsiteltäviksi 
polttolaitoksissa, jotka luokitellaan 
hyödyntämislaitoksiksi, jos on osoitettu, 
että kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä 
tai että tällaista jätettä olisi käsiteltävä 
tavalla, joka ei ole yhdenmukainen 
jäsenvaltioiden jätehuoltosuunnitelmien 
kanssa. On todettu, että tietyt jäsenvaltiot 
eivät ehkä pysty luomaan verkostoa, jossa 
niiden alueella olisi kaiken tyyppisiä 
lopulliseen hyödyntämiseen tarkoitettuja 
laitoksia.

(36) Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 mukaisesti toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaiset 
jätteiden siirrot, jotka eivät ole niiden 
jätehuoltosuunnitelmien mukaisia. 
Mainitusta asetuksesta poiketen 
jäsenvaltioiden olisi saatava rajoittaa 
jätteiden siirtoja maahan käsiteltäviksi 
polttolaitoksissa, jos on osoitettu, että 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että tällaista jätettä olisi käsiteltävä tavalla, 
joka ei ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. On 
todettu, että tietyt jäsenvaltiot eivät ehkä 
pysty luomaan verkostoa, jossa niiden 
alueella olisi kaiken tyyppisiä lopulliseen 
hyödyntämiseen tarkoitettuja laitoksia.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus, joka vastaa 
ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 83)

Perustelu

Yhteisessä kannassa tiettyjen yhdyskuntajätteiden polttaminen luokitellaan hyödyntämiseksi, 
vaikka se ei olekaan parhaan saatavilla olevan teknologian mukaista. Tällainen uusi 
luokittelu kannustaisi lisäämään investointeja polttolaitoksiin ja vähentäisi näin ollen 
suoraan uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarvittavia investointeja, vaikka kierrätys ja 
uudelleenkäyttö säästävät energiaa ja luonnonvaroja enemmän kuin mitä jätteenpoltolla 
saadaan ”hyödynnettyä”. Siksi tällaiset uudet luokittelut on poistettava yhteisestä kannasta. 
Tällaisiin tehokkuutta koskeviin näkökohtiin olisi asianmukaisempaa puuttua tarkastamalla 
ns. IPPC-direktiiviä ja jätteenpoltosta annettua direktiiviä.
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Tarkistus 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 37 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(37) Jotta voidaan parantaa tapaa, jolla 
jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia 
toimia edistetään jäsenvaltioissa, ja tämän 
alan parhaiden käytänteiden levittämisen 
helpottamiseksi on tarpeen tehostaa jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevia 
säännöksiä ja asettaa jäsenvaltioille 
velvoite laatia jätteen syntymistä 
ehkäiseviä ohjelmia, joissa keskitytään 
keskeisiin ympäristövaikutuksiin ja otetaan 
huomioon tuotteiden ja materiaalien koko 
elinkaari. Tällaisilla toimenpiteillä olisi 
pyrittävä taloudellisen kasvun ja jätteen 
syntymiseen liittyvien 
ympäristövaikutusten välisen yhteyden 
katkaisemiseen. Sidosryhmillä sekä
suurella yleisöllä olisi oltava mahdollisuus 
osallistua ohjelmien laatimiseen ja niillä 
olisi oltava mahdollisuus saada valmiit 
ohjelmat käyttöönsä yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä 
koskevien suunnitelmien ja ohjelmien 
laatimiseen 26 päivänä toukokuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/35/EY
mukaisesti.

(37) Jotta voidaan parantaa tapaa, jolla 
jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia 
toimia edistetään jäsenvaltioissa, ja tämän 
alan parhaiden käytänteiden levittämisen 
helpottamiseksi on tarpeen hyväksyä
jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia 
yhteisön tavoitteita ja toimia ja asettaa 
jäsenvaltioille velvoite laatia jätteen 
syntymistä ehkäiseviä ohjelmia, joissa 
keskitytään keskeisiin 
ympäristövaikutuksiin ja otetaan huomioon 
tuotteiden ja materiaalien koko elinkaari. 
Tällaiset tavoitteet ja toimenpiteet olisi 
suunniteltava taloudellisen kasvun ja 
jätemäärän kasvun sekä jätteen 
syntymiseen liittyvien ympäristö- ja 
terveysvaikutusten välisen yhteyden 
katkaisemiseksi siten, että vähennetään 
syntyvää jätettä, sen haitallisuutta sekä 
haittavaikutuksia nettomääräisesti. 
Paikallis- ja alueviranomaisilla sekä 
sidosryhmillä ja suurella yleisöllä olisi 
oltava mahdollisuus osallistua ohjelmien 
laatimiseen ja niillä olisi oltava 
mahdollisuus saada valmiit ohjelmat 
käyttöönsä yleisön osallistumisesta 
tiettyjen ympäristöä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/35/EY mukaisesti.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 10 uudelleen)

Perustelu

Tällä tarkistuksella johdanto-osan kappaleet muutetaan esittelijän esittämän tarkistuksen 18 
mukaisiksi.
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Tarkistus 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 40 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(40) Jäteöljyhuollosta 16 päivänä 
kesäkuuta 1975 annetun neuvoston 
direktiivin 75/439/ETY asiaankuuluvat 
säännökset olisi yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamisen ja ympäristölle 
aiheutuvan hyödyn huomioon ottamiseksi 
sisällytettävä tähän direktiiviin ja direktiivi 
75/439/ETY olisi sen vuoksi kumottava. 
Jäteöljyhuolto olisi toteutettava 
jätehierarkian ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti ja etusija olisi annettava 
vaihtoehdoille, joilla päästään ympäristön 
kannalta parhaaseen mahdolliseen 
kokonaistulokseen. Jäteöljyjen erilliskeräys 
on edelleen erittäin tärkeää asianmukaisen 
jäteöljyhuollon kannalta ja jäteöljyjen 
epäasianmukaisesta loppukäsittelystä 
aiheutuvien ympäristövahinkojen 
estämiseksi.

(40) Jäteöljyhuollosta 16 päivänä 
kesäkuuta 1975 annetun neuvoston 
direktiivin 75/439/ETY asiaankuuluvat 
säännökset olisi yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamiseksi sisällytettävä tähän 
direktiiviin ja direktiivi 75/439/ETY olisi 
sen vuoksi kumottava. Jäteöljyhuolto olisi 
toteutettava jätehierarkian ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti ja etusija olisi 
annettava vaihtoehdoille, joilla päästään 
ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen. 
Jäteöljyjen erilliskeräys on edelleen erittäin 
tärkeää asianmukaisen jäteöljyhuollon 
kannalta ja jäteöljyjen epäasianmukaisesta 
loppukäsittelystä aiheutuvien 
ympäristövahinkojen estämiseksi.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus)

Perustelu

Yksinkertaistaminen on ainut hyväksyttävä syy liittää ns. jäteöljydirektiivi 
jätepuitedirektiiviin. Asiaan ei liity ekologisia hyötynäkökohtia.
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Tarkistus 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 43 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(43) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa perusteet, jotka 
koskevat eräitä sellaisia kysymyksiä kuin 
edellytykset, joiden nojalla esinettä 
pidetään sivutuotteena, jätteeksi 
luokittelun päättyminen ja vaaralliseksi 
katsottavan jätteen määrittäminen. 
Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä 
toimivalta mukauttaa liitteet tekniikan ja 
tieteen kehitykseen ja tarkentaa liitteessä 
II olevassa koodissa R1 tarkoitettuja 
polttolaitoksia koskevan kaavan 
soveltamista. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää sitä lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, 
niistä on päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(43) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa jätteeksi luokittelun 
päättymisen ja vaaralliseksi katsottavan 
jätteen määrittämisperusteet. Komissiolle 
olisi lisäksi siirrettävä toimivalta 
mukauttaa liitteet tekniikan ja tieteen 
kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää sitä lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, 
niistä on päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus, joka vastaa 
ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia 107/121, 45 ja 83)

Perustelu

Ensimmäinen osa: Tarkistus liittyy esittelijän tai samojen parlamentin jäsenten esittämiin 
tarkistuksiin, joilla pyritään siihen, että ne sivutuotteisiin sovellettavat kriteerit, joiden 
perusteella jäte lakkaa olemasta jätettä, pitäisi hyväksyä yhteispäätösmenettelyssä.
Toinen osa: Tarkistus liittyy toiseen tarkistukseen, jolla liitteestä poistetaan 
energiatehokkuutta koskeva kaava.
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Tarkistus 64
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
1 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Kohde ja soveltamisala Tarkoitus ja soveltamisala
Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla suojellaan
ympäristöä ja ihmisten terveyttä 
ehkäisemällä tai vähentämällä jätteen 
syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia 
haittavaikutuksia sekä vähentämällä 
materiaalien käytöstä aiheutuvia 
kokonaisvaikutuksia ja parantamalla 
tällaisen käytön tehokkuutta.

Tämän direktiivin tavoitteena on suojella 
ympäristöä ja ihmisten terveyttä 
säätämällä toimenpiteistä, joilla 
ehkäistään tai vähennetään jätteen 
syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia 
haittavaikutuksia sekä vähentämällä 
materiaalien käytöstä aiheutuvia 
kokonaisvaikutuksia ja parantamalla 
tällaisen käytön tehokkuutta.

Or. de

Perustelu

Parlamentti lisäsi sanan ”tavoite” ensimmäisessä käsittelyssä (tarkistus 1). Oikea paikka 
tavoitteen toteamiselle on yhteisen kannan 1 artikla, jossa pitäisi tuoda esiin säädöksen 
päämäärä ja tavoite ja joka on siksi muotoiltava asianmukaisesti.

Tarkistus 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
1 artikla – 1 a ja 1 b kohdat (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1 a. Seuraavaa jätehierarkiaa sovelletaan 
ohjaavana periaatteena jätteen 
syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa 
koskevassa lainsäädännössä ja 
politiikassa:
a) ennaltaehkäisy ja vähentäminen;
b) uudelleenkäytön valmistelu;
c) kierrätys;
d) muu hyödyntäminen, esimerkiksi 
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energiana; ja
e) loppukäsittely.
1 b. Soveltaessaan 1a kohdassa 
tarkoitettua jätehierarkiaa jäsenvaltioiden 
on toteutettava toimenpiteitä sellaisten 
vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla 
päästään ympäristön kannalta 
parhaaseen mahdolliseen 
kokonaistulokseen. Tämä voi edellyttää 
tiettyjen jätevirtojen osalta hierarkiasta 
poikkeamista, kun tämä on perusteltua 
elinkaariajattelun mukaisesti tällaisen 
jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
prosessin kokonaisvaltaisuus ja avoimuus 
ottamalla huomioon kansalaisten ja 
sidosryhmien kuulemista ja osallistamista 
koskevat kansalliset suunnittelusäännöt.
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kestävän kehityksen tavoite sekä sellaiset 
ympäristönsuojelua koskevat 
yleisperiaatteet kuin ennalta 
varautuminen, toimien 
ennaltaehkäisevyys, ympäristövahinkojen 
korjaaminen niiden alkulähteillä sekä 
”saastuttaja maksaa” -periaate. Lisäksi 
niiden on otettava tämän artiklan ja 
10 artiklan mukaisesti huomioon 
tekninen toteutettavuus ja taloudellinen 
elinkelpoisuus, resurssien suojelu sekä 
yleiset vaikutukset ympäristöön, 
kansanterveyteen, talouteen ja 
yhteiskuntaan.

Or. en

(Tarkistus perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 101/14.)

Perustelu

Tällä uudella tarkistuksella pyritään siirtämään jätehierarkiaa koskeva 11 artikla parempaan 
paikkaan direktiivissä. Komission ehdotuksessa jätehierarkia oli 1 artiklassa. Siksi 
jätehierarkiaa koskeva teksti, myös tarkistukset 21 ja 22, on siirretty takaisin 1 artiklaan, ja 
näin ollen 11 artikla pitäisi poistaa. Jos tarkistus hyväksytään, kaikki yhteisen kannan 
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viittaukset 11 artiklaan on muutettava. Viimeisen kappaleen sanamuotoa on muutettava niin, 
että se vastaa sopimuksen voimassa olevia määräyksiä.

Tarkistus 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) maaperään (alkuperäisellä paikalla), 
mukaan lukien kaivamaton pilaantunut 
maa-aines, eikä maaperään pysyvässä 
yhteydessä oleviin rakennuksiin;

Poistetaan.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 15/134/102/123/126 osittain uudelleen)

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan kaivamatonta pilaantunutta maa-ainesta on 
pidettävä jätteenä. Siksi sitä ei pitäisi jättää kokonaan tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, vaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi jättää vain ne osat, jotka 
maaperää koskeva yhteisön lainsäädäntö saattaa kattaa tulevaisuudessa. Saastuneet alueet 
ovat suuri ympäristöongelma, joten niihin on puututtava asianmukaisesti.

Tarkistus 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) maaperään (alkuperäisellä paikalla), 
mukaan lukien kaivamaton pilaantunut 
maa-aines, eikä maaperään pysyvässä 
yhteydessä oleviin rakennuksiin;

b) maaperään (alkuperäisellä paikalla), 
mukaan lukien kaivamaton pilaantunut 
maa-aines, eikä maaperään pysyvässä 
yhteydessä oleviin rakennuksiin ja muihin 
kiinteisiin rakenteisiin;

Or. en
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Perustelu

Rakennusten lisäksi on olemassa myös muita kiinteitä rakenteita, jotka ovat yhteydessä 
maahan olematta kuitenkaan rakennuksia. Siksi nekin on tarpeen mainita erikseen.

Tarkistus 68
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) maa-ainekseen ja muuhun luonnosta 
peräisin olevaan ainekseen, joka ei ole 
pilaantunut ja joka on kaivettu pois 
rakennustoimien aikana, kun on varmaa, 
että aines käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakennustarkoituksiin;

c) pilaantumattomaan, kaivettuun maa-
ainekseen ja muuhun luonnosta peräisin 
olevaan ainekseen, kun on varmaa, että 
aines käytetään sellaisenaan kaivupaikalla 
tai muussa paikassa;

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentti hyväksyi tämän tarkistuksen ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 
2007. Jos pilaantumaton, kaivettu maa-aines käytetään uudelleen samassa kohteessa, EU:n 
viranomaiset eivät tavallisesti luokittele sitä jätteeksi. Jos sama aines käytetään muualla, sitä 
pidetään usein jätteenä. Tästä aiheutuu merkittäviä hallintokustannuksia ja huomattavaa 
vaivaa muttei minkäänlaisia tasapainottavia hyötyvaikutuksia.

Tarkistus 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) maa-ainekseen ja muuhun luonnosta 
peräisin olevaan ainekseen, joka ei ole 
pilaantunut ja joka on kaivettu pois 
rakennustoimien aikana, kun on varmaa, 
että aines käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakennustarkoituksiin;

c) maa-ainekseen ja muuhun luonnosta 
peräisin olevaan ainekseen, joka ei ole 
pilaantunut ja joka on kaivettu pois 
rakennustoimien aikana, kun on varmaa, 
että aines käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakennustarkoituksiin, sillä 
edellytyksellä, ettei tällä luonnosta 
peräisin olevalla maa-aineksella ole 
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sellaisia ominaisuuksia, joiden vuoksi se 
vaikuttaisi todennäköisesti huomattavalla 
tavalla ympäristöön, jossa se käytetään;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ehkäisemään sitä, että ympäristössä, jonne kuljetetaan muualta 
luonnosta peräisin olevaa maa-ainesta, tapahtuu tämän maa-aineksen vaikutuksesta 
muutoksia, jos tämä maa-aines sisältää esimerkiksi suuria määriä yhtä tai useampaa ainetta, 
joka muuttaisi alueen alkuperäistä luonnollista tasapainoa.

Tarkistus 70
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) maa-ainekseen ja muuhun luonnosta 
peräisin olevaan ainekseen, joka ei ole 
pilaantunut ja joka on kaivettu pois 
rakennustoimien aikana, kun on varmaa, 
että aines käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakennustarkoituksiin;

c) kaivettuun ainekseen, joka ei ole 
pilaantunut ja joka voidaan käyttää joko 
samassa paikassa tai muussa paikassa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdotettu 
sanamuoto. Tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi jättää kaikki pilaantumaton, 
kaivettu aines eikä ainoastaan rakennustoimien yhteydessä kaivettu aines. Tällaiseen 
ainekseen ei ole mitään syytä soveltaa jätelainsäädäntöä.
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Tarkistus 71
Avril Doyle

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) maa-ainekseen ja muuhun luonnosta 
peräisin olevaan ainekseen, joka ei ole 
pilaantunut ja joka on kaivettu pois 
rakennustoimien aikana, kun on varmaa, 
että aines käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakennustarkoituksiin;

c) pilaantumattomaan, kaivettuun maa-
ainekseen ja muuhun luonnosta peräisin 
olevaan ainekseen, kun on varmaa, että 
aines käytetään sellaisenaan kaivupaikalla 
tai muussa paikassa;

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 15/134/102/123/126 osittain uudelleen)

Perustelu

Kun pilaantumaton, kaivettu aines käytetään uudelleen samassa kohteessa, EU:n 
viranomaiset eivät yleensä pidä sitä jätteenä. Kun sama aines aiotaan käyttää muualla ja jos 
se kuljetetaan pois paikasta, josta se on kaivettu, sitä pidetään aina jätteenä. Tästä aiheutuu 
huomattavia hallintokustannuksia sekä vaivaa.

Tarkistus 72
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 2 kohta – ensimmäinen lause

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät 
myöskään kuulu, siltä osin kuin ne 
kuuluvat yhteisön muun lainsäädännön 
soveltamisalaan:

2. Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät 
myöskään kuulu, jos ne kuuluvat yhteisön 
muun lainsäädännön soveltamisalaan:

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jos erityisiin jätetyyppeihin sovelletaan EU:n 
direktiivejä ja asetuksia, nämä säädökset ovat ensisijaisia tähän direktiiviin nähden, sillä ne 
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ovat jätteitä koskevaa erityislainsäädäntöä.

Tarkistus 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a a) maaperään (alkuperäisellä paikalla), 
mukaan lukien kaivamaton pilaantunut 
maa-aines, eikä maaperään pysyvässä 
yhteydessä oleviin rakennuksiin;

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 15/134/102/123/126 osittain uudelleen)

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan kaivamatonta pilaantunutta maa-ainesta on 
pidettävä jätteenä. Siksi sitä ei pitäisi jättää kokonaan tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, vaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi jättää vain ne osat, jotka 
yhteisön maaperää koskeva lainsäädäntö saattaa kattaa tulevaisuudessa. Saastuneet alueet 
ovat suuri ympäristöongelma, joten niihin on puututtava asianmukaisesti.

Tarkistus 74
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) eläimistä saatavat sivutuotteet, mukaan 
lukien asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
soveltamisalaan kuuluvat käsitellyt 
tuotteet, lukuun ottamatta niitä, jotka on 
tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikalle 
sijoitettaviksi tai käytettäviksi biokaasu-
tai kompostointilaitoksissa;

b) eläimistä saatavat sivutuotteet, mukaan 
lukien asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
soveltamisalaan kuuluvat käsitellyt 
tuotteet;

Or. de
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Perustelu

Tällä poistolla lisätään oikeusvarmuutta. Asetus (EY) N:o 1774/2002 on erityissäädös, joka 
on ensisijainen puitedirektiiviin nähden. Siksi on jälleen kerran tehtävä selväksi, että kyseisen 
asetuksen soveltamisala jää kokonaisuudessaan tämän puitedirektiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 75
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) eläimistä saatavat sivutuotteet, mukaan 
lukien asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
soveltamisalaan kuuluvat käsitellyt 
tuotteet, lukuun ottamatta niitä, jotka on 
tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikalle 
sijoitettaviksi tai käytettäviksi biokaasu-
tai kompostointilaitoksissa;

b) lanta, käyttämättömät 
elintarviketuotteet ja eläimistä saatavat 
sivutuotteet, mukaan lukien asetuksen (EY) 
N:o 1774/2002 soveltamisalaan kuuluvat 
käsitellyt tuotteet, joita käytetään myös 
yhdistetyssä biokaasu- ja 
lannoitetuotannossa, lukuun ottamatta 
niitä sivutuotteita, jotka on tarkoitettu 
poltettaviksi tai kaatopaikalle 
sijoitettaviksi;

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta jätepuitedirektiivi olisi yhteensopiva ilmastonmuutosta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskevan uuden toimenpidepaketin kanssa. Lisäksi sen on 
vastattava vedenlaadun suojelua koskevia tavoitteita sekä lannan ja eläinperäisten 
sivutuotteiden, myös käyttämättömien jalostettujen elintarviketuotteiden, uusia 
käsittelymahdollisuuksia. Yksi mahdollisuus on käyttää lantaa, sivutuotteita ja 
käyttämättömiä elintarvikkeita biokaasun (energian) ja lannoitteen yhdistetyssä tuotannossa.
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Tarkistus 76
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) mineraalivarojen etsimisestä, 
louhimisesta, käsittelystä ja varastoinnista 
sekä louhosten toiminnasta syntyvät jätteet, 
jotka kuuluvat direktiivin 2006/21/EY 
soveltamisalaan.

d) mineraaliraaka-aineiden etsimisestä, 
louhimisesta, käsittelystä ja varastoinnista 
sekä louhosten toiminnasta syntyvät jätteet, 
jotka kuuluvat direktiivin 2006/21/EY 
soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

2 artiklan 2 kohdan d alakohta on yhdenmukaistettava direktiivin 2006/21/EY 2 artiklan 
1 kohdassa käytettyjen käsitteiden kanssa.

Tarkistus 77
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4) ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja 
puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, 
cateringpalveluista ja vähittäisliikkeistä 
peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä 
sekä elintarviketehtaista peräisin olevaa 
vastaavaa jätettä;

4) ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja 
puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, 
cateringpalveluista ja vähittäisliikkeistä 
peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä 
sekä maa- ja metsätaloustuotteiden 
jalostuksesta peräisin olevaa vastaavaa 
jätettä;

Or. de

Perustelu

Jätepuitedirektiiviä koskevaan yhteiseen kantaan hiljattain sisällytetystä ”biojätteen” 
määritelmästä on jätetty pois useita jätetyyppejä, jotka sopisivat erinomaisesti 
kompostointiin, kuten tupakkakuidut ja eläinrehutuotannon jätteet, jotka kuuluivat 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 30 soveltamisalaan. Siksi määritelmää on 
täydennettävä.



PE402.733v01-00 40/70 AM\711129FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 78
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4) ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja 
puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, 
cateringpalveluista ja vähittäisliikkeistä 
peräisin olevaa elintarvike- ja 
keittiöjätettä sekä elintarviketehtaista 
peräisin olevaa vastaavaa jätettä;

4) ’biojätteellä’ hyödynnettävää eläin- tai 
kasviperäistä jätettä, joka voidaan 
hajottaa mikro-organismien, maaperän 
eliöiden tai entsyymien avulla; 
maaperästä saatua ainesta, jossa ei ole 
merkittävää osaa biojätettä ja kasvien 
jäämiä, jotka ovat peräisin 2 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetusta 
maataloustuotannosta, ei katsota 
biojätteeksi;

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 30

Tarkistus 79
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 10 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

10 a) ’erillisellä keräyksellä’ keräystä, 
jossa eri tyyppiset ja ominaisuuksiltaan 
erilaiset jätevirrat pidetään erillään ja 
kerätään ja kuljetetaan erikseen;

Or. en

Perustelu

Erillinen keräys käy yhä tärkeämmäksi kierrätysyhteiskuntaan siirtymisen ja kierrätysalan 
edelläkävijämarkkinoiden luomisen kannalta. (Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely, 
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tarkistus 104, jota komissio kannatti.)

Tarkistus 80
Cristiana Muscardini

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 10 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

10 a) ’erillisellä keräyksellä’ keräystä, 
jossa eri tyyppiset ja ominaisuuksiltaan 
erilaiset jätevirrat pidetään erillään ja 
kerätään ja kuljetetaan erikseen;

Or. en

Perustelu

Erillinen keräys käy yhä tärkeämmäksi kierrätysyhteiskuntaan siirtymisen ja kierrätysalan 
edelläkävijämarkkinoiden luomisen kannalta. Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 104.

Tarkistus 81
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 11 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) haitallisten aineiden pitoisuuksia 
materiaaleissa ja tuotteissa;

c) vaarallisten aineiden pitoisuuksia 
materiaaleissa ja tuotteissa;

Or. en

Perustelu

Termi ”vaarallinen” on sopivampi kuin ”haitallinen”, koska sitä käytetään EU:n 
lainsäädännössä yleisesti viitattaessa vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin. 
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Tarkistus 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 13 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

13 a) ’uudelleenkäsittelyllä ennen 
hyödyntämistä tai loppukäsittelyä’ jätteen 
lopullista hyödyntämistä tai 
loppukäsittelyä edeltäviä toimia, kuten 
lajittelua, murskaamista, tiivistämistä, 
muuttamista pelleteiksi, kuivaamista, 
silppuamista, sekoittamista tai 
erottelemista; komissio toimittaa EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti 
… mennessä säädösehdotuksen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymisestä sellaisten ympäristöä ja 
tehokkuutta koskevien kriteerien 
laatimiseksi, joiden mukaan 
uudelleenkäsittelyä voidaan pitää sen 
lopputuloksen perusteella 
hyödyntämistoimena.

Or. de

Tarkistus perustuu ensimmäisen käsittelyn 3 artiklan i alakohtaan.

Perustelu

Käytännössä jätteitä käsiteltäessä suurinta osaa jätteistä ei jaotella heti hyödynnettäviin 
jätteisiin ja hävitettäviin jätteisiin. Sen sijaan jätteet yleensä käsitellään aluksi erillisissä
laitoksissa. Tämän merkittävän käytännön seikan vuoksi tarvitaan erillinen määritelmä, 
”uudelleenkäsittely ennen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä”, joka on tähän mennessä 
mainittu vain 3 artiklan i alakohdassa. Samaan aikaan näyttää kuitenkin siltä, että 
uudelleenkäsittelyä varten on hyväksyttävä ympäristöä ja tehokkuutta koskevat kriteerit EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.
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Tarkistus 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 14 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa 
korvaamalla muita materiaaleja, joita 
olisi muutoin käytetty erityiseen 
tarkoitukseen, tai jätteen valmistelemista 
tällaista tarkoitusta varten. 

14) ’hyödyntämisellä’ 
jätteenkäsittelytointa, joka täyttää 
seuraavat edellytykset:

a) sen ansiosta jätteellä voidaan korvata 
muita resursseja, joita olisi käytetty 
kyseiseen tarkoitukseen, tai jäte 
valmistellaan tällaista tarkoitusta varten;
b) sen ansiosta jätettä voidaan käyttää 
aidosti hyödyksi korvaamisen avulla;
c) se vastaa 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuja tehokkuutta 
koskevia kriteerejä;
d) se vähentää ympäristöön kohdistuvia 
kielteisiä kokonaisvaikutuksia, kun jätettä 
käytetään muiden resurssien sijasta;
e) sillä taataan, että tuotteet ovat asiaan 
sovellettavan, niiden turvallisuutta 
koskevan yhteisön lainsäädännön ja 
yhteisön vaatimusten mukaisia;
f) se asettaa etusijalle ihmisten terveyden 
ja ympäristön suojelun ja minimoi 
vaarallisten aineiden muodostumisen, 
vapautumisen ja leviämisen prosessissa.

Liitteessä II on esimerkkiluettelo
hyödyntämistoimista;

Liitteessä II on yhtenäistetty ja 
tarkistettava luettelo hyödyntämistoimista;

Or. en

(Ensimmäinen osa on ensimmäisen käsittelyn tarkistus 127 osittain uudelleen, ja viimeinen 
kappale on työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus.)
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Perustelu

Resurssien korvaamisesta pitäisi puhua vain tuotantolaitosten tasolla, ei yleisesti taloudessa, 
sillä muutoin vaarana on, että tästä kohdasta tulee liian laaja ollakseen mielekäs. 

Liitteen II pitäisi olla yhtenäistetty luettelo, jota voidaan tietenkin tarkistaa. Muutoin 
jäsenvaltioiden tulkinnat saattavat poiketa toisistaan. Tämä vaikuttaisi puolestaan 
haitallisesti kansallisiin jätteenkäsittelysuunnitelmiin, sillä se johtaisi jätteiden kuljettamiseen 
rajojen yli.

Tarkistus 84
Johannes Blokland

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 14 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa 
korvaamalla muita materiaaleja, joita 
olisi muutoin käytetty erityiseen 
tarkoitukseen, tai jätteen valmistelemista 
tällaista tarkoitusta varten. 

14) ’hyödyntämisellä’ 
jätteenkäsittelytointa, joka täyttää 
seuraavat edellytykset:

1) sen ansiosta jätteellä voidaan korvata 
tuotantolaitoksessa muita resursseja, joita 
olisi käytetty kyseiseen tarkoitukseen, tai 
jäte valmistellaan tällaista tarkoitusta 
varten;
2) sen ansiosta jätettä voidaan käyttää 
aidosti hyödyksi korvaamisen avulla;
3) se vastaa 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuja tehokkuutta 
koskevia kriteerejä;
4) se vähentää ympäristöön kohdistuvia 
kielteisiä kokonaisvaikutuksia, kun jätettä 
käytetään muiden resurssien sijasta;
5) sillä taataan, että tuotteet ovat asiaan 
sovellettavan, niiden turvallisuutta 
koskevan yhteisön lainsäädännön ja 
yhteisön vaatimusten mukaisia;
6) se asettaa etusijalle ihmisten terveyden 
ja ympäristön suojelun ja minimoi 
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vaarallisten aineiden muodostumisen, 
vapautumisen ja leviämisen prosessissa.

Liitteessä II on esimerkkiluettelo
hyödyntämistoimista;

Liitteessä II on kattava luettelo
hyödyntämistoimista; 
Valmistelutoimenpide pitäisi katsoa 
hyödyntämiseksi vain, jos sillä 
valmistellaan jätettä myöhempää 
hyödyntämistä tai kierrätystä varten 
16 artiklan mukaisesti ja jos samalla on 
alusta asti varmaa, että kaikki valmisteltu 
jäte tai valtaosa siitä menee aina 
hyödynnettäväksi tai kierrätykseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa muotoillaan esittelijän esittämä tarkistus 8 uudella tavalla. Sanat ”tai yleensä 
taloudessa” on poistettu, sillä tätä ei voida todistaa käytännössä. Liitteen II luetteloa pitäisi 
pitää kattavana. Lisäksi kaikkien (liitteessä II lueteltujen) valmistelutoimenpiteiden 
yhteydessä pitäisi olla varmaa, että jäte on menossa hyödynnettäväksi.

Tarkistus 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 14 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa 
korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi 
muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen, 
tai jätteen valmistelemista tällaista 
tarkoitusta varten. Liitteessä II on 
esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista;

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa 
korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi 
muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen, 
tai jätteen valmistelemista tällaista 
tarkoitusta varten. Liitteessä II on 
esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista.
Uudelleenkäsittely pitäisi katsoa 
hyödyntämiseksi vain silloin, jos sillä 
valmistellaan jätettä myöhempää 
hyödyntämistä tai uudelleenkäyttöä varten 
16 artiklan mukaisesti ja jos on jo 
etukäteen varmaa, että kaikki tai lähes 
kaikki uudelleen käsitelty jäte menee aina 
hyödynnettäväksi tai kierrätykseen.
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Or. de

Perustelu

Jätehuollon alalla suurinta osaa jätteistä ei viedä suoraan hyödynnettäväksi tai hävitettäväksi 
lopullisesti. Yleensä niitä käsitellään ensin erillisissä laitoksissa. Tämän jälkeen käsitellyt 
jätteet hyödynnetään tai hävitetään jätemarkkinoilla olevan hintatilanteen mukaan. 
Esimerkkinä tästä on jätteiden käsittely siten, että ne voidaan joko hyödyntää edullisin ehdoin 
sementtitehtaissa tai jätteenpolttolaitoksissa vastaavanlaisella energiatehokkuudella tai 
hävittää jätteenpolttolaitoksissa alhaisin polttohinnoin ilman riittävää energiankulutusta.

Tarkistus 86
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 14 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa 
korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi 
muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen, 
tai jätteen valmistelemista tällaista 
tarkoitusta varten. Liitteessä II on 
esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista;

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa 
korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi 
muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen, 
tai jätteen valmistelemista tällaista 
tarkoitusta varten. Liitteessä II on yhteinen 
luettelo hyödyntämistoimista; sitä on 
arvioitava ja tarkistettava säännöllisesti 
tieteen ja teknologian kehitys huomioon 
ottaen.

Or. fr

Perustelu

Neuvoston yhteisessä kannassa käytetty ilmaisu ei ole sopiva, sillä jos liitteen II todetaan 
olevan esimerkkiluettelo, syntyy se vaara, että toimenpiteet luokitellaan eri jäsenvaltioissa eri 
tavoin ja mahdollisesti hyödyntämistoimenpiteiksi, vaikka ne eivät tosiasiassa olisikaan 
sellaisia. Jos suunnitteilla olisi lisäksi uusia hyödyntämistoimia, liitettä II pitäisi tarkistaa ja 
mukauttaa niin, että se vastaisi tieteen ja teknologian kehitystä. 
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Tarkistus 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 14 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa
korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi 
muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen, 
tai jätteen valmistelemista tällaista 
tarkoitusta varten. Liitteessä II on 
esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista;

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen 
korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi 
muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen, 
tai jätteen valmistelemista tällaista 
tarkoitusta varten. Liitteessä II on 
esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista;

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus, jossa tuodaan selvästi 
esiin hyödyntämisen tarkka tavoite jätteenkäsittelytoimenpiteenä. On tärkeää määrittää 
tarkemmin, missä korvaaminen tapahtuu ja missä se edistää hyödyllistä päämäärää.

Tarkistus 88
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 14 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa 
korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi 
muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen, 
tai jätteen valmistelemista tällaista 
tarkoitusta varten. Liitteessä II on 
esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista;

14) ’hyödyntämisellä’ tointa, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on se, että
jätettä voidaan käyttää hyödylliseen 
tarkoitukseen joko tuotantolaitoksessa tai 
yleensä taloudessa korvaamalla muita 
materiaaleja, joita olisi muutoin käytetty 
erityiseen tarkoitukseen, tai jätteen 
valmistelemista tällaista tarkoitusta varten, 
ja sillä pienennetään ympäristöön 
kohdistuvia yleisiä haittavaikutuksia ja 
pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä. 
Samalla pitäisi kiinnittää huomiota 
materiaalien kestävään käyttöön sekä 
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erityisesti ympäristöön ja terveyteen 
kohdistuviin vaikutuksiin. Liitteessä II on 
esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista;

Or. de

Tarkistus perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin 6 ja 127.

Perustelu

Ehdotuksessa nyt olevan ”hyödyntämisen” määritelmän mukaisesti hyödyntämiseksi 
voitaisiin katsoa myös se, että jäsenvaltio kieltää ojien täyttämisen alueilla, joilla maa-aines 
on läpäisemätöntä (niin ettei pohjavesi ole vaarassa). Tämä ei ole kestävää hyödyntämistä, 
sillä tällaisen jätteen käsittelyä koskeva ongelma siirrettäisiin vain seuraaville sukupolville. 

Koska jätehierarkian mukaan ympäristönäkökohtien perusteella jätteiden hyödyntäminen on 
niiden hävittämistä parempi vaihtoehto, yksi lisäys on tarpeen. 

Ilmaisu ”pääasiallinen tarkoitus” on yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

Tarkistus 89
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 14 kohta – 1 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Samaan aikaan pitäisi kiinnittää 
huomiota materiaalien kestävään 
käyttöön sekä erityisesti ympäristöön ja 
terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin.

Or. de

Perustelu

Toisin kuin komission ehdotus yhteinen kanta sisältää ”hyödyntämisen” määritelmän. Tämän 
määritelmän mukaisesti hyödyntämiseksi voitaisiin katsoa myös se, että jäsenvaltio kieltää 
ojien täyttämisen alueilla, joilla maa-aines on läpäisemätöntä (niin ettei pohjavesi ole 
vaarassa). On totta, ettei jätteen tällainen käyttö aiheuttaisi välitöntä vaaraa ympäristölle tai 
terveydelle, mutta se ei ole kestävää hyödyntämistä. Jätteen käsittelyä koskeva ongelma 
siirrettäisiin vain tuleville sukupolville, joiden pitäisi hävittää kaivettu jäte.



AM\711129FI.doc 49/70 PE402.733v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 16 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16) ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, 
jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen 
tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
energian hyödyntäminen eikä
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 
maantäyttötoimiin;

16) ’kierrätyksellä’ jätteessä olevien 
aineiden tai materiaalien 
uudelleenkäsittelyä siten, että ne 
sisällytetään uusiin tuotteisiin, 
materiaaleihin tai aineisiin joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
esimerkiksi energian hyödyntäminen, 
aineksen muuntaminen käytettäväksi 
polttoaineena, prosessit, joihin kuuluu 
aineksen polttamista tai sen käyttöä 
energian, myös kemiallisen energian 
lähteenä, eikä sen käyttö 
maantäyttötoimiin; 

Or. en

Perustelu

oiu

Tarkistus 91
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 16 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16) ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, 
jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen 
tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
energian hyödyntäminen eikä 
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 

16) ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, 
jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen 
tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Se ei sisällä energian 
hyödyntämistä;
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maantäyttötoimiin;

Or. de

Perustelu

Yhteisessä kannassa ehdotettu kierrätyksen määritelmä ei vastaa käytäntöä. Tarkistus sisältää 
selvän säännöksen energian hyödyntämisestä.

Tarkistus 92
Françoise Grossetête

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 16 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16) ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, 
jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen 
tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
energian hyödyntäminen eikä 
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 
maantäyttötoimiin;

16) ’kierrätyksellä’ materiaalien tai 
aineiden käsittelyä uudelleen 
tuotantoprosessissa, jossa niitä käytetään 
uusien tuotteiden valmistamiseen. Siihen 
sisältyy eloperäisen aineksen 
uudelleenkäsittely, mutta ei esimerkiksi 
energian hyödyntäminen, aineksen 
muuntaminen käytettäväksi 
polttoaineena, prosessit, joihin kuuluu 
aineksen polttamista tai sen käyttöä 
energian, myös kemiallisen energian, 
lähteenä eikä uudelleenkäsittely 
materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina 
tai maantäyttötoimiin;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä kierrätyksellä tarkoitetaan sitä, että materiaali tai aine saa uuden elinkaaren, 
toisin sanoen siis materiaalin tai aineen uudelleen käsittelyä. Juuri tämä oli parlamentin 
tulkinta ensimmäisessä käsittelyssä. Tätä määritelmää tarvitaan, jotta hyödyntäminen ja 
kierrättäminen voidaan ensinnäkin erottaa asianmukaisella tavalla toisistaan ja jotta voidaan 
toiseksi varmistaa, etteivät kierrätystä koskevat tavoitteet menetä merkitystään.
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Tarkistus 93
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 16 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16) ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, 
jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen 
tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
energian hyödyntäminen eikä 
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 
maantäyttötoimiin;

16) ’kierrätyksellä’ jätteessä olevien 
aineiden tai materiaalien 
uudelleenkäsittelyä siten, että ne 
sisällytetään uusiin tuotteisiin, 
materiaaleihin tai aineisiin ja käytetään
joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai 
muihin tarkoituksiin. Siihen sisältyy 
eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely, 
mutta ei energian hyödyntäminen eikä 
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 
maantäyttötoimiin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään määritelmää niin, että siinä otetaan paremmin 
huomioon tuotantoketjun asteittain etenevä prosessi, jossa kierrätysaineista ja -materiaaleista 
valmistetaan uusia tuotteita (Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely, tarkistus 21, jota 
komissio kannatti).

Tarkistus 94
Cristiana Muscardini

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 16 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16) ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, 
jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen 
tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
energian hyödyntäminen eikä 
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 

16) ’kierrätyksellä’ jätteessä olevien 
aineiden tai materiaalien 
uudelleenkäsittelyä siten, että ne 
sisällytetään uusiin tuotteisiin, 
materiaaleihin tai aineisiin ja käytetään
joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai 
muihin tarkoituksiin. Siihen sisältyy 
eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely, 
mutta ei energian hyödyntäminen eikä 
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maantäyttötoimiin; uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 
maantäyttötoimiin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään määritelmää niin, että siinä otetaan paremmin 
huomioon tuotantoketjun askelittain etenevä prosessi, jossa kierrätysaineista ja 
-materiaaleista valmistetaan uusia tuotteita. 

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21.

Tarkistus 95
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 16 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16) ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, 
jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen 
tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
energian hyödyntäminen eikä 
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 
maantäyttötoimiin;

16) ’kierrätyksellä’ 14 kohdan mukaista 
hyödyntämistointa, jossa jätemateriaalit 
käsitellään uudelleen tuotteiksi, 
materiaaleiksi tai aineiksi joko 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen 
aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei 
energian hyödyntäminen eikä 
uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita 
käytetään polttoaineina tai 
maantäyttötoimiin;

Or. de

Perustelu

Määritelmässä pitäisi viitata ”hyödyntämisen” määritelmään sen selventämiseksi, että 
kierrätys on osa hyödyntämistä.
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Tarkistus 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 16 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16 a) ’kierrätetyllä’ tai ’kierrätysasteella’ 
sellaisen kierrätysprosessista saadun 
materiaalin määrää, jota käytetään 
uusien tuotteiden, materiaalien tai 
aineiden valmistamiseen;

Or. en

Perustelu

Kierrätyksen määritelmä ei tarjoa ratkaisua panosta ja tuotosta koskevaan ongelmaan, joka 
on keskeinen asetettaessa kierrätystavoitteita tai raportoitaessa kierrätetyn jätteen määrästä. 
Siksi direktiiviin on lisättävä määritelmä, jolla selvennetään, että juuri kierrätysprosessin 
tuotosta on mitattava ja että tämä tuotos on luettava kierrätetyksi materiaaliksi.

Tarkistus 97
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 18 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

18) ’loppukäsittelyllä’ tointa, joka ei ole 
hyödyntämistä, vaikka toimen 
toissijaisena seurauksena olisi aineiden 
tai energian talteenotto. Liitteessä I on 
esimerkkiluettelo loppukäsittelytoimista;

18) ’loppukäsittelyllä’ tointa, joka ei ole 
hyödyntämistä. Liitteessä I on 
esimerkkiluettelo loppukäsittelytoimista. 
Kaikissa loppukäsittelytoimissa asetetaan 
etusijalle ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelu;

Or. en

Perustelu

Jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn välille on tärkeää tehdä selvä ero. Ilmaisu 
”toissijaiset seuraukset” aiheuttaa sekaannusta, joka liittyy aineen ja energian talteenottoon 
jätteestä asiaan liittyvissä teollisuuslaitoksissa.
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Tarkistus 98
Anne Laperrouze

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 19 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 a) ’energian hyödyntämisellä’ 
poltettavan jätteen käyttöä energian 
tuottamiseen polttamalla sitä suoraan 
muun jätteen tai polttoaineen kanssa tai 
ilman sitä, kuitenkin siten, että lämpö 
hyödynnetään. Jätteen polttamista siten, 
että prosessin aikana käytetään enemmän 
energiaa kuin siitä saadaan, ei katsota 
energian hyödyntämiseksi;

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 26.

Direktiivin asianmukainen täytäntöönpano edellyttää sitä, että ”energian hyödyntäminen” 
määritellään tarkkaan 3 artiklassa. Ehdotetun määritelmän mukaan energian 
hyödyntämisellä pitäisi tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joissa poltettavaa jätettä käytetään 
polttoaineena energian tuottamiseen. Jotta hyödyntämisen ja loppukäsittelyn välille saadaan 
tehtyä ero, ehdotuksessa todetaan, että prosessia voitaisiin pitää energian hyödyntämisenä 
vain, jos prosessin tehokkuus osoittaa energian olevan peräisin jätteestä.

Tarkistus 99
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 19 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 a) ’parhaalla käytettävissä olevalla 
jätehuollon tekniikalla’ tehokkaimpia ja 
edistyneimpiä toimia ja vastaavia 
käyttötapoja, joiden valossa 
erityismenetelmät ovat soveltuvia 
käytännössä niin, että jätehuoltotoimien 
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yhteydessä voidaan välttää ihmisten 
terveydelle aiheutuvat vaarat sekä 
ympäristön vahingoittuminen; tässä 
sovelletaan vastaavasti direktiivin 
96/61/EY 2 artiklan 11 kohtaa ja 
liitettä IV;

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32

Tarkistus 100
Péter Olajos

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 19 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 a) ’esikäsittelyllä’ kuljetukseen, 
varastointiin, hyödyntämiseen tai 
loppukäsittelyyn tähtäävää, ympäristöä 
säästävää toimea, jonka lopputuloksena 
syntyy jatkokäsittelyä vaativaa jätettä. 

Or. hu

Perustelu

On huolestuttavaa, ettei ehdotuksessa määritellä käsitettä ”esikäsittely”. Monissa 
säädöksissä kielletään muut jätteenkäsittelytoimet, ellei esikäsittelyä ole suoritettu, vaikka 
tällaisista toimista vastaavatkin usein itsenäiset markkinatoimijat. Esikäsittelyn käsite esiintyy 
kuitenkin direktiivin monissa kohdissa.
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Tarkistus 101
Péter Olajos

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 19 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 b) ’käsittelyä koordinoivalla 
organisaatiolla’ riippumatonta 
organisaatiota, joka on perustettu 
hoitamaan palauttamiseen ja 
hyödyntämiseen liittyviä valmistajien ja 
jakelijoiden velvoitteita ja joka ottaa 
maksua vastaan ja sopimusehtojen 
mukaisesti hoitaakseen valmistajien ja 
jakelijoiden velvoitteet; se järjestää 
vastuullaan olevan jätteen palautuksen, 
hyödyntämisen tai loppukäsittelyn ja 
koordinoi sitä.

Or. hu

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa toimii useita jätteiden käsittelyä koordinoivia organisaatioita, jotka 
pitävät huolta valmistajiin (velvollisiin osapuoliin) sovellettavien, jätteen palauttamista ja 
hyödyntämistä koskevien velvoitteiden noudattamisesta. Niiden päivittäiseen työhön kuuluu 
merkittäviä jätteenkäsittelytehtäviä: ne paitsi huolehtivat jätteenä pidettävien tuotteiden 
palautuksesta ja hyödyntämisestä myös valistavat aktiivisesti yleisöä ja tiedottavat 
ympäristöasioista – usein yhteistyössä ympäristön suojelusta vastaavan ministeriön kanssa. 
Kehotamme selventämään niiden oikeudellista asemaa hyväksymällä tämä määritelmä.

Tarkistus 102
Péter Olajos

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 19 c kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 c) ’sekundaarisella raaka-aineella’ 
tarkoitetaan hyödyntämistoimenpiteen 
läpi käynyttä jätettä, joka täyttää 
kyseiselle materiaalityypille asetetut 
vaatimukset.
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Or. hu

Perustelu

Viidennestä artiklasta ei ilmene, kuinka materiaalia, joka ei ole enää jätettä, pitäisi 
luonnehtia. Käytännössä hyödyntämistoimenpiteen läpi käynyttä jätettä kutsutaan 
teollisuudessa sekundaariseksi raaka-aineeksi. 

Tarkistus103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Neuvoston yhteinen kanta
3 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a artikla
1. Seuraavaa jätehierarkiaa sovelletaan 
ohjaavana periaatteena jätteen 
syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa 
koskevassa lainsäädännössä ja 
politiikassa:
a) ennaltaehkäisy ja vähentäminen;
b) uudelleenkäytön valmistelu;
c) kierrätys;
d) muu hyödyntäminen, esimerkiksi 
energiana; ja
e) loppukäsittely.
2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä sellaisten 
vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla 
päästään ympäristön kannalta 
parhaaseen mahdolliseen 
kokonaistulokseen. Tämä voi edellyttää 
tiettyjen jätevirtojen osalta hierarkiasta 
poikkeamista, kun tämä on perusteltua 
elinkaariajattelun mukaisesti tällaisen 
jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
prosessin kokonaisvaltaisuus ja avoimuus 
ottamalla huomioon kansalaisten ja 
sidosryhmien kuulemista ja osallistamista 
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koskevat kansalliset suunnittelusäännöt.
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
yleiset ennaltaehkäisyä, kestävyyttä, 
teknistä toteutettavuutta ja taloudellista 
hyväksyttävyyttä ja luonnonvarojen 
suojelua koskevat 
ympäristönsuojeluperiaatteet sekä 
ympäristöä, ihmisten terveyttä, taloutta ja 
yhteiskuntaa koskevat 
kokonaisvaikutukset 1 ja 10 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

(Entinen 11 artikla)

Perustelu

Tämä tarkistus käsittää suositusluonnoksen tarkistukset 21 ja 22. Tällä uudella tarkistuksella 
pyritään siirtämään jätehierarkiaa koskeva 11 artikla parempaan paikkaan direktiivissä.
Komission ehdotuksessa jätehierarkia oli 1 artiklassa. Siksi jätehierarkiaa koskeva teksti, 
myös tarkistukset 21 ja 22, on siirretty tähän uuteen 3a artiklaan, ja näin ollen 11 artikla 
pitäisi poistaa. 

Tarkistus 104
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena 
syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, 
voidaan pitää sivutuotteena eikä 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna 
jätteenä ainoastaan, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) aineen tai esineen jatkokäyttö on 
varmaa; 
b) ainetta tai esinettä voidaan käyttää 
suoraan ilman muuta kuin tavalliseksi 
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katsottavaa teollista lisäkäsittelyä; 
c) aine tai esine syntyy olennaisena osana 
tuotantoprosessia; ja
d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 
erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset eikä aiheuta haitallisia 
kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle.
2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
edellytysten pohjalta voidaan hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla määritellään 
perusteet, jotka yksittäisten aineiden tai 
esineiden on täytettävä, jotta niitä voidaan 
pitää sivutuotteina eikä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna jätteenä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 36 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

(Komission julkaisemat ohjeet (21. helmikuuta 2007) auttavat selventämään tätä kysymystä ja 
välttämään mahdolliset oikeudenkäynnit.)

Perustelu

Neuvoston yhteisen kannan sisältämä määritelmä voi aiheuttaa lisää sekaannusta ja johtaa 
siihen ei-toivottuun tilanteeseen, että jätteitä luokitellaan uudelleen sivutuotteiksi. Siksi 
”sivutuotteen” määritelmä on varteenotettava oikeustoimien lähde ja uhkaa ympäristön ja 
terveyden suojelua sekä korkeatasoista suojaa koskevia tavoitteita näillä kahdella alalla.
Tuotteiden ja jätteiden väliin ei ole mitään syytä lisätä uutta luokkaa.
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Tarkistus 105
Johannes Blokland

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena 
syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, voidaan 
pitää sivutuotteena eikä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna jätteenä 
ainoastaan, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

1. Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena 
syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, voidaan 
pitää sivutuotteena eikä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna jätteenä 
ainoastaan, jos liitteen Ia edellytykset 
täyttyvät:

a) aineen tai esineen jatkokäyttö on 
varmaa; 
b) ainetta tai esinettä voidaan käyttää 
suoraan ilman muuta kuin tavalliseksi 
katsottavaa teollista lisäkäsittelyä; 
c) aine tai esine syntyy olennaisena osana 
tuotantoprosessia; ja
d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 
erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset eikä aiheuta haitallisia 
kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle.
2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
edellytysten pohjalta voidaan hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla määritellään perusteet, 
jotka yksittäisten aineiden tai esineiden on 
täytettävä, jotta niitä voidaan pitää 
sivutuotteina eikä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna jätteenä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

2. Liitettä Ia voidaan muuttaa niin, että 
siinä määritellään perusteet, jotka 
yksittäisten aineiden tai esineiden on 
täytettävä, jotta niitä voidaan pitää 
sivutuotteina eikä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna jätteenä. Mikäli asia jää 
edelleen epäselväksi, voidaan hyväksyä 
lisätoimenpiteitä sen selventämiseksi, 
onko aine sivutuote vai jätettä. Näistä 
toimenpiteistä, joihin luetaan mukaan 
myös ympäristöä ja laatua koskevat 
kriteerit ja joiden tarkoituksena on muuttaa 
tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
sitä täydentämällä, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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3. Tämän direktiivin mukaan sivutuote ei 
ole jätettä ja sitä voidaan siksi pitää 
tuotteena.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan komission tiedonantoa 
(KOM(2007)0059, 21. helmikuuta 2007) voidaan pitää ensimmäisen käsittelyn jälkeen esiin 

tulleena uutena seikkana (13. helmikuuta 2007).)

Perustelu

Tämän tiedonannon liitteen II puudiagrammi on erinomainen väline, jolla voidaan arvioida, 
onko materiaali sivutuote vai jätettä. Lisäksi pitäisi olla selvää, että EU:n jätelainsäädäntö 
tuntee vain kaksi luokkaa: jätteet ja jätteeksi luokittelemattomat materiaalit (eli tuotteet). 
Siksi jätelainsäädännön ja REACH-asetuksen mahdollisen päällekkäisyyden tai niiden välisen 
kuilun välttämiseksi pitäisi tehdä hyvin selväksi, ettei sivutuote ole jätettä vaan tuote.

Tarkistus 106
Anne Laperrouze

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena 
syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, 
voidaan pitää sivutuotteena eikä 3 
artiklan 1kohdassa tarkoitettuna jätteenä 
ainoastaan, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Poistetaan.

a) aineen tai esineen jatkokäyttö on 
varmaa; 
b) ainetta tai esinettä voidaan käyttää 
suoraan ilman muuta kuin tavalliseksi 
katsottavaa teollista lisäkäsittelyä; 
c) aine tai esine syntyy olennaisena osana 
tuotantoprosessia; ja
d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 
erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset eikä aiheuta haitallisia 
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kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle.
2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
edellytysten pohjalta voidaan hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla määritellään 
perusteet, jotka yksittäisten aineiden tai 
esineiden on täytettävä, jotta niitä voidaan 
pitää sivutuotteina eikä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna jätteenä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 36 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

(Komissio julkaisi tulkitsevan tiedonantonsa sivutuotteista Euroopan parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Tätä voidaan pitää uutena seikkana.)

Perustelu

Sivutuotteita koskevaa 4 artiklaa voitaisiin käyttää nykymuodossaan sekä jätepuitedirektiivin 
että REACH-direktiivin kiertämiseen. Tämä artikla on siis vaarassa lisätä oikeudellista 
epävarmuutta.

Tarkistus 107
Marcello Vernola

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena 
syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, voidaan 
pitää sivutuotteena eikä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna jätteenä 
ainoastaan, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

1. Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena 
syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, voidaan 
pitää sivutuotteena eikä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna jätteenä 
ainoastaan, jos yksinomaan seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. it



AM\711129FI.doc 63/70 PE402.733v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Perustelu

Jäsenvaltioita on tärkeää estää asettamasta lisäehtoja, jotka voisivat vaikeuttaa direktiivin 
täytäntöönpanoa. 

Tarkistus 108
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
4 artiklan – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) aineen tai esineen jatkokäyttö on 
varmaa; 

a) aineen tai esineen jatkokäyttö on 
varmaa, ja sille on olemassa markkinat;

Or. de

Perustelu

On sanomattakin selvää, että tuotteella on oltava markkinat. Siksi myös sivutuotteelta pitäisi 
edellyttää markkinoita.

Tarkistus 109
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) ainetta tai esinettä voidaan käyttää 
suoraan ilman muuta kuin tavalliseksi 
katsottavaa teollista lisäkäsittelyä; 

b) ainetta tai esinettä voidaan käyttää 
suoraan ilman muuta kuin tavalliseksi 
katsottavaa teollista lisäkäsittelyä; tällöin 
jätteelle ominaiset saasteet on otettava 
huomioon;

Or. de

(Yhteisessä kannassa on uusi artikla sivutuotteista.)

Perustelu

Tuotantoprosessilla tuotetut aineet, joiden tuottaminen ei ole prosessin ensisijainen tarkoitus, 
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voivat sisältää saasteita. Sitä, että aine sisältää jätteelle ominaisia saasteita, joita ei ole 
muissa samaan tarkoitukseen käytetyissä tuotteissa, voidaan pitää merkkinä aikomuksesta 
hävittää aine. Tämä on tehtävä selväksi 4 artiklassa.

Tarkistus 110
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) aine tai esine syntyy olennaisena osana 
tuotantoprosessia; ja

c) aine tai esine syntyy olennaisena osana 
tuotantoprosessia niin, että sen laatu 
varmistetaan tietyllä koostumuksella tai 
tietyn määritelmin; ja

Or. de

Perustelu

Tuotteilta, aineilta ja esineiltä edellytetään tasaista laatua. Siksi samaa pitäisi edellyttää 
myös sivutuotteelta.

Tarkistus 111
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 
erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset eikä aiheuta haitallisia 
kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle.

d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 
erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset eikä aiheuta haitallisia 
kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle. On toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei 
jätteelle ominaisia saasteita pääse 
materiaalikiertoon sellaisia määriä, jotka 
olisivat vaaraksi terveydelle tai 
ympäristölle.
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Or. de

(Yhteisessä kannassa on uusi artikla sivutuotteista.)

Perustelu

Tuotantoprosessilla tuotetut aineet, joiden tuottaminen ei ole prosessin ensisijainen tarkoitus, 
voivat sisältää saasteita. Sitä, että aine sisältää jätteelle ominaisia saasteita, joita ei ole 
muissa samaan tarkoitukseen käytetyissä tuotteissa, voidaan pitää merkkinä aikomuksesta 
hävittää aine. Tämä on tehtävä selväksi 4 artiklassa.

Tarkistus 112
Marcello Vernola

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 
erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset eikä aiheuta haitallisia 
kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle.

d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 
erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset.

Or. it

Perustelu

Yhteisessä kannassa oleva viimeinen toteamus on turha, sillä tekstissä todetaan jo, että laissa 
säädettyjä ympäristön ja terveyden suojelua koskevia vaatimuksia on noudatettava.

Tarkistus 113
Mojca Drčar Murko

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) jatkokäyttö on laillista eli aine tai esine 
täyttää kaikki asiaankuuluvat, sen 

d) jatkokäyttö on laillista, eli sivutuote ei 
voi olla jotain sellaista, jonka valmistaja 
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erityiseen käyttöön liittyvät tuotetta, 
ympäristöä ja terveydensuojelua koskevat 
vaatimukset eikä aiheuta haitallisia 
kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle.

on velvollinen hävittämään tai jonka 
käyttötarkoitus on kielletty EU:n tai 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Or. en

Perustelu

Neljäs artikla on uusi. Yhteisen kannan a, b ja c alakohdat muodostavat kolmivaiheisen 
kumulatiivisen testin, joka perustuu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaiseen 
oikeuskäytäntöön. Tämän testin lisäksi tuomioistuin on todennut, että myös sivutuotteen 
käyttötarkoituksen on oltava laillinen. Yhteisen kannan d alakohdassa käytetty sanamuoto ei 
ole riittävän tarkka. Se pitäisi korvata sanamuodolla, jota komissio käytti 21. helmikuuta 
2007 antamassaan tulkitsevassa tiedonannossa jätteistä ja sivutuotteista. 

Tarkistus 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
edellytysten pohjalta voidaan hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla määritellään perusteet, 
jotka yksittäisten aineiden tai esineiden on 
täytettävä, jotta niitä voidaan pitää 
sivutuotteina eikä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna jätteenä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 36 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
edellytysten pohjalta komissio antaa 
säädösehdotuksen, jossa määritellään 
ympäristö- ja laatukriteerit, jotka 
yksittäisten aineiden tai esineiden on 
täytettävä, jotta niitä voidaan pitää 
sivutuotteina eikä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna jätteenä. Ellei yhteisöllä ole 
tai ellei sovellettavassa oikeuskäytännössä 
ole tällaisia kriteerejä, kyseisiä aineita, 
materiaaleja ja esineitä pidetään 
jatkossakin jätteenä.

Or. en
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(Tarkistukseen on sisällytetty osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 107/121 ja 
tarkistus 7.)

Perustelu

On tärkeää varmistaa, ettei sivutuotteiden uusi määritelmä tuo mukanaan porsaanreikiä, 
joiden vuoksi osaan jätteistä ei sovellettaisi tämän direktiivin säännöksiä. Siksi ennen tätä 
uudelleen luokittelua on asetettava tietyt ympäristöä ja laatua koskevat kriteerit. Koska nämä 
kriteerit olisivat olennainen osa direktiiviä, niistä pitäisi säätää yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 115
Mojca Drčar Murko

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
edellytysten pohjalta voidaan hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla määritellään 
perusteet, jotka yksittäisten aineiden tai 
esineiden on täytettävä, jotta niitä voidaan
pitää sivutuotteina eikä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna jätteenä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 36 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Komissio voi edellä 1 kohdassa 
määriteltyjen edellytysten pohjalta ja 
otettuaan erityisesti huomioon ennalta 
varautumisen periaatteen, ympäristöä ja 
terveyttä koskevat huolenaiheet sekä 
oikeuskäytännön asettamat vaatimukset, 
hyväksyä toimenpiteitä sen 
määrittelemiseksi, voidaanko tiettyjä 
aineita tai esineitä pitää sivutuotteina eikä 
jätteenä. Nämä toimenpiteet on 
hyväksyttävä joko säädösehdotuksella tai 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen sen mukaan, mikä on sopivaa.

Ellei Euroopan unionissa ole hyväksytty 
tällaisia toimenpiteitä tai ellei asiaan 
sovellettavaa tapauskohtaista yhteisön 
oikeuskäytäntöä ole, kyseisiä materiaaleja 
ja aineita on pidettävä edelleen jätteenä.

Or. en

Perustelu

Neljättä artiklaa sovelletaan monenlaisiin teollisiin prosesseihin, ja se edustaa uudenlaista 
lakisääteistä luokkaa. Oikeusvarmuuden korkean tason säilyttämiseksi sivutuotteiden 
määritelmää on tulkittava tiukasti. On korostettava, että ellei Euroopan unionissa ole 
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hyväksytty toimenpiteitä, materiaaleja ja aineita on pidettävä edelleen jätteenä.

Tarkistus 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta yhteisön 
ulkopuolisiin maihin suuntautuviin, rajat 
ylittäviin kuljetuksiin.

Or. en

(Uusi tarkistus, jolla korjataan ensimmäisessä käsittelyssä huomaamatta jäänyt seikka ja 
pyritään näin varmistamaan kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen)

Perustelu

Kansainvälinen jätelainsäädäntö, kuten Baselin yleissopimus vaarallisten jätteiden 
maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta, ei tunne ”sivutuotteiden” käsitettä. 
Kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi sivutuotteita on pidettävä 
jatkossakin jätteenä rajat ylittävien kuljetusten yhteydessä.

Tarkistus 117
Françoise Grossetête

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 1 kohta – 1 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Tietyt jätteet lakkaavat olemasta 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jätettä, 
kun ne ovat läpikäyneet 
hyödyntämistoimen ja ovat seuraavien 
edellytysten mukaisesti laadittujen 
arviointiperusteiden mukaiset:

1. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
määrittelemään, ovatko tietyt jätteet 
lakanneet poikkeuksellisesti olemasta 
jätettä, kun ne ovat läpikäyneet 
hyödyntämistoimen ja ovat seuraavien 
edellytysten mukaisesti laadittujen 
arviointiperusteiden mukaiset:

a) ainetta tai esinettä käytetään yleisesti 
tiettyyn tarkoitukseen; 

a) ainetta tai esinettä käytetään yleisesti 
tiettyihin tarkoituksiin; 

b) aineelle tai esineelle on olemassa b) aineelle tai esineelle on olemassa 
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markkinat tai kysyntää; markkinat;
c) aine tai esine täyttää a alakohdassa 
tarkoitettujen tiettyjen tarkoitusten 
mukaiset tekniset vaatimukset ja on 
tuotteisiin sovellettavien olemassa olevien 
säännösten ja standardien mukainen; ja 

c) aine tai esine täyttää tiettyjen 
tarkoitusten mukaiset tekniset vaatimukset 
ja on tuotteisiin sovellettavien olemassa 
olevien säännösten ja standardien 
mukainen; ja 

d) aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu 
haitallisia kokonaisvaikutuksia 
ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. 

d) aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu 
haitallisia kokonaisvaikutuksia 
ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. 

Or. en

Perustelu

EU:n voimassa olevan lainsäädännön mukaan polttoaineeksi jalostettu jäte lakkaa olemasta 
jätettä vasta, kun se on poltettu. Jätteenpoltosta annetussa direktiivissä asetetaan tiukka 
sääntelyjärjestelmä ja toimintavaatimukset, joilla varmistetaan korkeatasoinen 
kansanterveyden ja ympäristön suojelu. Tällaisten jätevirtojen luokittelun purkaminen 
tarkoittaisi sitä, ettei niiden polttamiseen sovellettaisi enää jätteiden polttamisesta annettua 
direktiiviä eikä jätteiden kuljetusta koskevia määräyksiä. Tällä voisi olla haitallisia 
vaikutuksia ympäristön kannalta. 

Tarkistus 118
Johannes Blokland

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Tietyt jätteet lakkaavat olemasta
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jätettä, 
kun ne ovat läpikäyneet 
hyödyntämistoimen ja ovat seuraavien 
edellytysten mukaisesti laadittujen 
arviointiperusteiden mukaiset:

1. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
määrittelemään, ovatko tietyt jätteet 
lakanneet poikkeuksellisesti olemasta 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jätettä, 
kun ne ovat läpikäyneet 
hyödyntämistoimen ja ovat seuraavien 
edellytysten mukaisesti laadittujen 
arviointiperusteiden mukaiset:

a) ainetta tai esinettä käytetään yleisesti 
tiettyyn tarkoitukseen; 

a) ainetta tai esinettä käytetään yleisesti 
tiettyyn tarkoitukseen; 

b) aineelle tai esineelle on olemassa 
markkinat tai kysyntää;

b) aineelle tai esineelle on olemassa 
markkinat tai kysyntää;

c) aine tai esine täyttää a alakohdassa 
tarkoitettujen tiettyjen tarkoitusten 

c) aine tai esine täyttää a alakohdassa 
tarkoitettujen tiettyjen tarkoitusten 
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mukaiset tekniset vaatimukset ja on 
tuotteisiin sovellettavien olemassa olevien 
säännösten ja standardien mukainen; ja 

mukaiset tekniset vaatimukset ja on 
tuotteisiin sovellettavien olemassa olevien 
säännösten ja standardien mukainen; ja 

d) aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu 
haitallisia kokonaisvaikutuksia 
ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. 

d) aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu 
haitallisia kokonaisvaikutuksia 
ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. 

Or. en

Perustelu

Osa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta 45 uudelleen. 
Tarkoituksena on tarkentaa sitä, missä tilanteissa jäte voi lakata olemasta jätettä.


	711129fi.doc

