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Muudatusettepanek 119
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 40

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 120
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

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

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

Or. fr

Selgitus

Tagasipöördumine komisjoni esialgse ettepaneku teksti juurde. 
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Muudatusettepanek 121
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Kriteeriumid peavad vajaduse korral 
sisaldama saasteainete piirväärtusi.

välja jäetud

Or. de

(REACHi määruse jäätmeteks mittepidamise kriteeriumide hulka kuuluvaid piirväärtusi pole 
vaja lisada.)

Selgitus

Kui varem jäätmeid käsitleva määruse eeskirjade alla kuulunud ained lakkavad olemast 
jäätmed, kohaldatakse nende suhtes kõiki REACHi süsteemi nõudeid. Seega on piirväärtuste 
lisamine tarbetu. 

Muudatusettepanek 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Selliste kriteeriumide vastuvõtmisega 
seotud ja jäätmeid täpsustavad meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades 
seda, võetakse vastu artikli 36 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

2. … aastaks* esitab komisjon lõike 1 
kohase hinnangu põhjal vajaduse korral
õigusakti ettepaneku, milles täpsustatakse, 
missugused keskkonna- ja 
kvaliteedikriteeriumid peavad olema 
täidetud, et konkreetsed tooted, materjalid 
või aine jäätmeliigid lakkaksid olemast 
jäätmed. 
* 2 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en
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Selgitus

Keskkonnakriteeriumide täpsustamine otsustamaks, millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed, 
tuleks tuua tagasi kaasotsustamismenetlusse ning mitte jätta seda komiteemenetlusse (põhineb 
esimesel lugemisel seoses muudatusettepanekuga 45 väljendatud ideedel). See on lisandus 
üleskutsele esitada võimalikke ettepanekuid loetelu kohta konkreetsetest ainetest, nagu näiteks 
klaas ja paber, mida tuleks uurida, et lõpetada nende jäätmetena käsitlemine. 

Muudatusettepanek 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2 a. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata üle piiri 
kolmandatesse riikidesse veetavate 
jäätmete suhtes.

Or. en

(Uue muudatusettepaneku eesmärk on käsitleda esimesel lugemisel tähelepanuta jäänud 
aspekti, et tagada rahvusvaheliste kohustuste järgimine)

Selgitus

Mõiste „jäätmetest, mis lakkavad olemast jäätmed” on jäätmeid käsitlevas rahvusvahelises 
õiguses, näiteks Baseli konventsioonis (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise 
kontrolli kohta) tundmatu. Rahvusvaheliste kohustuste täieliku järgimise eesmärgi tõttu ei saa 
mõistet kohaldada üle piiri veetavate jäätmete suhtes.

Muudatusettepanek 124
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3 a. Lõikes 1 ja 2 osutatud menetlust ei 
või kunagi kohaldada ohtlike jäätmete ja 
energia taaskasutamiseks mõeldud 
jäätmete suhtes.
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Or. fr

(Jäätmetena käsitlemise staatusega seonduvad konkreetsed käitlemis-, töötlemis- ja 
tootlikkustagatised. Käesoleva direktiivi keskkonnaalaste eesmärkide täitmise nimel ei tohiks 

kõnealust staatust ilma nõuetekohase kaalumiseta ära võtta.)

Selgitus

Selleks et hoida ära jäätmete põletamise direktiivi (2000/76/EÜ) nõuete rikkumine ja energia 
taaskasutuseks mõeldud jäätmete töötlemine paikades, mis ei ole varustatud nõuetekohaste 
seadmetega, tuleb energia taaskasutamiseks mõeldud jäätmed tooteks ümberliigitamisest 
välja jätta. Samasugust tagatist tuleks kohaldada ohtlike jäätmete suhtes, mille puhul tuleb 
kehtestada kõrgeim võimalik kaitsetase. 

Muudatusettepanek 125
Anne Laperrouze

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3 a. Lõikes 1 ja 2 osutatud menetlus ei 
puuduta ohtlikke ega energia 
taaskasutamiseks mõeldud (ohtlikke või 
mitteohtlikke) jäätmeid.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et jäätmetena käsitlemise staatuse äravõtmise menetlus ei viiks 
suurenenud saastamise ja ökodumpinguni. Suurenenud õhusaaste vältimiseks tuleks kõnealust 
menetlust kohaldada üksnes ringlussevõtu (st materjalide taaskasutuse) puhul, aga mitte 
jäätmete kütusena kasutamise puhul. Käesolevat muudatusettepanekut õigustab üks uus 
muudatus: veidi aega pärast nõukogu ühise seisukoha vastuvõtmist nõudis komisjon, et 
Itaalia tunnistaks kehtetuks oma otsuse liigitada energiasisaldusega sorteeritud jäätmed 
ümber kütuseks.
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Muudatusettepanek 126
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4. Kui lõigetes 1 ja 2 sätestatud menetluse 
kohaselt ei ole ühenduse tasandil 
kriteeriume kehtestatud, võivad 
liikmesriigid kohaldatavat kohtupraktikat 
arvesse võttes iga üksikjuhtumi puhul 
otsustada, kas teatavad jäätmed on 
lakanud olemast jäätmed. Liikmesriigid 
teatavad sellistest otsustest komisjonile 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivile 
98/34/EÜ, millega nähakse ette 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord, kui selle direktiiviga 
sedasi nõutakse.

4. Lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt 
vastu võetud kriteeriumid peavad olema 
määratletud sellisel viisil, et see tagab 
töötlemisprotsessi tulemuseks oleva toote, 
materjali või sekundaaraine vastavuse 
turuleviimiseks vajalikele nõuetele. 
Kõnealustes kriteeriumides võetakse 
arvesse kõiki sekundaarmaterjali või -aine 
keskkonnakahjuliku kasutamise või veoga 
seotud ohtusid ning need kriteeriumid 
määratakse tasemel, millega tagatakse 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge 
tase.

Or. fr

Selgitus

Igasuguse keskkonnaalase dumpingu riski ärahoidmiseks tuleb täpsustada artikli 5 lõike 2 
taoliste kriteeriumide määratlemise nõudeid. Teine pool kordab uuesti komisjoni esialgse 
ettepaneku teksti.

Muudatusettepanek 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4. Kui lõigetes 1 ja 2 sätestatud menetluse 
kohaselt ei ole ühenduse tasandil 
kriteeriume kehtestatud, võivad 
liikmesriigid kohaldatavat kohtupraktikat 

välja jäetud
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arvesse võttes iga üksikjuhtumi puhul 
otsustada, kas teatavad jäätmed on 
lakanud olemast jäätmed. Liikmesriigid 
teatavad sellistest otsustest komisjonile 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivile 
98/34/EÜ, millega nähakse ette 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord,1 kui selle direktiiviga 
sedasi nõutakse.

Or. en

Selgitus

Nõukogu poolt lisatud uue lõike väljajätmine. Tulenevalt raportööri muudatusettepanekust 
12, mis käsitleb jäätmetena käsitlemise staatuse äravõtmise küsimust komisjoni ettepanekus, 
pole liikmesriikidepoolset otsustamist käsitlev säte enam vajalik. Lisaks tuleks kõnealune 
lõige välja jätta, et vältida ühtlustamata jäätmenimistuid ja ebaõiglast konkurentsi.

Muudatusettepanek 128
Adriana Poli Bortone

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4 a. ...* aastaks esitab komisjon vajaduse 
korral ettepanekud, et määrata kindlaks, 
kas vähemalt järgmised jäätmevood 
kuuluvad selle artikli sätete alla ja 
milliseid spetsifikatsioone tuleks sel juhul 
nende suhtes kohaldada: kompost, 
täitematerjalid, paber, klaas, metall, 
vanarehvid, tekstiilijäätmed ja muud 
sorteeritud jäätmeliigid, mis on selgelt 
tuvastatavad ka Euroopa olemasolevate 
tehniliste normide abil. 
*5 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

                                               
1 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2006/96/EÜ (ELT L 

363, 20.12.2006, lk 81).
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Or. en

(Põhineb esimese lugemise muudatusettepanekul 45)

Selgitus

Peab olema selge, et jäätmetena käsitlemise staatuse äravõtmist tuleb kohaldada ainult 
erandina konkreetselt sorteeritud ja selgelt tuvastatavate jäätmevoogude suhtes. Euroopa 
tehnilised normid annavad usaldusväärse aluse konkreetsete jäätmeliikide tuvastamiseks ning 
teabe nende tehniliste ja keskkonnaalaste omaduste kohta. Viide Euroopa tehnilistele 
normidele tagab võrdsed tingimused kogu ELis. 

Muudatusettepanek 129
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

5 a. Komposti, mis vastab selgelt artikli 5 
lõikes 1 ja 2 sätestatud tingimustele, mida
kinnitab ka kvaliteedisüsteem, mis on 
toodetud eranditult eraldi kogutud 
jäätmetest ning mis sobib mulla 
funktsioonide parandamise eesmärgil 
säästvaks kasutamiseks, käsitatakse kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) V 
lisasse kuuluvat materjali ja see arvatakse 
välja määruse (EÜ) nr 1907/2006 
jaotistest II, V ja VI, vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 
punktile b.

Or. de

(ii)

Selgitus

Komposti on nimetatud ühise seisukoha põhjendustes kui kategooriat, mille suhtes tuleb 
töötada välja kriteeriumid, millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed. Seetõttu näib olevat 
vajalik kõrvaldada kompost REACHi määruse jäätmetena mittekäsitlemise staatusest. 
REACH sisaldab erandeid selgelt määratletud ainete kohta, mis võivad põhimõtteliselt 
hõlmata ka komposti. Käesolevas muudatusettepanekus määratletakse kriteeriumid, mille 
alusel kompost arvatakse REACHi erandite hulka. 
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Muudatusettepanek 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3 a. Ohtlike jäätmete ümberliigitamine 
ohututeks jäätmeteks ei tohi toimuda 
jäätmete lahjendamise või segamise teel 
eesmärgiga vähendada saasteainete 
algkontsentratsiooni allapoole ohtlikeks 
jäätmeteks liigitamise piirväärtust.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 46 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 6 lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4 a. Komisjon tagab, et jäätmenimistud ja 
jäätmenimistute igasugune läbivaatamine 
vastavad selguse, arusaadavuse ja 
kasutajatele juurdepääsetavuse 
põhimõtetele, seda eelkõige VKEde jaoks.

Or. fr

(ii)

Selgitus

Muudatusettepanek sarnaneb esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 36 
(„Komisjon tagab, et kõnealune nimistu on piisavalt hõlpsasti arusaadav VKEdele ja hõlpsalt 



AM\712783ET.doc 11/104 PE402.912v01-00
Freelance-tõlge

ET

juurdepääsetav”). Oma praegusel kujul on jäätmenimistu keerukas dokument, mis on 
vastuolus Euroopa Liidu institutsioonide poolt toetatava parema õigusloome ja 
lihtsustamisega.

Muudatusettepanek 132
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad jäätmete vältimise 
ja taaskasutamise hoogustamiseks võtta 
regulatiivseid või mitteregulatiivseid 
meetmeid tagamaks, et igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes oma majandus- või 
kutsetegevuses töötab välja, toodab,
töötleb või müüb tooteid (toote tootja), on 
tootja laiendatud vastutus. 

1. Liikmesriigid võivad jäätmete vältimise 
ja taaskasutamise hoogustamiseks võtta 
regulatiivseid või mitteregulatiivseid 
meetmeid tagamaks, et igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes oma majandus- või 
kutsetegevuses toodab või impordib 
tooteid, on tootja laiendatud vastutus.

Or. en

Selgitus

Tooja vastutuse põhimõte puudutab nii tootjaid kui ka importijaid. Selle laiendamine Euroopa 
Ülemkogu ettepaneku kohaselt nendele sidusrühmadele, kes üksnes müüvad tooteid, mille 
teine ettevõtja on turule toonud, läheb tootja vastutuse põhimõttega vastuollu. Põhimõtteliselt 
tuleb tootja vastutuse tugevdamise puhul selgelt määratleda vastutusala ja see peab olema 
suunatud üksnes vastutavatele sidusrühmadele, kes ainukestena suudavad toodete 
kavandamist ja tootmist mõjutada.

Muudatusettepanek 133
Holger Krahmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad jäätmete vältimise 
ja taaskasutamise hoogustamiseks võtta 
regulatiivseid või mitteregulatiivseid 
meetmeid tagamaks, et igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes oma majandus- või 

1. Liikmesriigid võivad jäätmete vältimise 
ja taaskasutamise hoogustamiseks võtta 
regulatiivseid või mitteregulatiivseid 
meetmeid tagamaks, et igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes oma majandus- või 
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kutsetegevuses töötab välja, toodab, töötleb 
või müüb tooteid (toote tootja), on tootja 
laiendatud vastutus.

kutsetegevuses töötab välja, toodab, töötleb 
või müüb tooteid (toote tootja) või 
impordib tooteid ühenduse 
territooriumile, on tootja laiendatud 
vastutus.

Or. en

Selgitus

Taastab osaliselt 13. veebruari 2007. aasta täiskogu istungil vastu võetud esimese lugemise 
muudatusettepaneku 35 (uus artikkel 3 a), sest lisab uuesti tootja laiendatud vastutuse alla ka 
importijad. 

Muudatusettepanek 134
Thomas Ulmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad jäätmete vältimise 
ja taaskasutamise hoogustamiseks võtta 
regulatiivseid või mitteregulatiivseid 
meetmeid tagamaks, et igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes oma majandus- või 
kutsetegevuses töötab välja, toodab, 
töötleb või müüb tooteid (toote tootja), on 
tootja laiendatud vastutus. 

välja jäetud

Sellised meetmed võivad sisaldada 
tagasitoodud toodete ja toodete 
kasutamisjärgsete jäätmete vastuvõtmist, 
samuti järgnevat jäätmete käitlemist ning 
selliste toimingute eest täielikku rahalist 
vastutust.

Or. de

(ii)

Selgitus

oo
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Muudatusettepanek 135
Frieda Brepoels

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad jäätmete vältimise 
ja taaskasutamise hoogustamiseks võtta
regulatiivseid või mitteregulatiivseid 
meetmeid tagamaks, et igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes oma majandus- või 
kutsetegevuses töötab välja, toodab, töötleb 
või müüb tooteid (toote tootja), on tootja 
laiendatud vastutus. 

1. Liikmesriigid võtavad vajaduse korral
jäätmete vältimise ja taaskasutamise 
hoogustamiseks regulatiivseid või 
mitteregulatiivseid meetmeid tagamaks, et 
igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes 
oma majandus- või kutsetegevuses töötab 
välja, toodab, töötleb või müüb tooteid 
(toote tootja), on tootja laiendatud vastutus. 

Or. en

Selgitus

Iga jäätmeliigi puhul pole tootja laiendatud vastutuse tagamine võimalik. Liikmesriigid 
peaksid tagama tootja laiendatud vastutuse asjakohastel juhtudel. 

Muudatusettepanek 136
Thomas Ulmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1 a. Liikmesriigid võivad jäätmete 
vältimise ja taaskasutamise 
hoogustamiseks võtta regulatiivseid või 
mitteregulatiivseid meetmeid tagamaks, et 
igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes 
oma majandus- või kutsetegevuses töötab 
välja või impordib tooteid, on tootja 
laiendatud vastutus. 

Or. de
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Selgitus

ii

Muudatusettepanek 137
Riitta Myller

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõike 2 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad võtta asjakohaseid 
meetmeid toodete sellise kujundamise 
soodustamiseks, millega vähendada nende 
mõju keskkonnale ja jäätmeteket 
tootmisprotsessi ja järgneva toodete 
kasutamise käigus, ning millega tagatakse, 
et jäätmeteks muutunud toodete 
taaskasutamine ja kõrvaldamine toimub 
kooskõlas artiklitega 10 ja 11. 

2. Tootjad võtavad asjakohaseid meetmeid 
toodete selliseks kujundamiseks, millega 
vähendada nende mõju keskkonnale ja 
jäätmeteket tootmisprotsessi ja järgneva 
toodete kasutamise käigus, ning millega 
tagatakse, et jäätmeteks muutunud toodete 
taaskasutamine ja kõrvaldamine toimub 
kooskõlas artiklitega 10 ja 11. 

Vastavalt lõikele 1 võivad liikmesriigid 
võtta asjakohaseid meetmeid samadel 
eesmärkidel toodete kujundamise 
soodustamiseks.

Or. en

Selgitus

Vastutus selliste toodete kujundamise eest, mille abil vähendada jäätmeteket ja soodustada 
taaskasutamist, peab olema tootjate kanda. Liikmesriigid võivad toetada asjakohaste 
meetmetega ning soodustada kõnealust toodete kujundamist, vajaduse korral õigusaktides 
sätestatud nõuete abil konkreetsete prioriteetsete tootevaldkondade suhtes – nii nagu on 
tehtud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete puhul. 

Muudatusettepanek 138
Holger Krahmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõike 2 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad võtta asjakohaseid 2. Liikmesriigid võivad – juhul kui 
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meetmeid toodete sellise kujundamise 
soodustamiseks, millega vähendada nende 
mõju keskkonnale ja jäätmeteket 
tootmisprotsessi ja järgneva toodete 
kasutamise käigus, ning millega tagatakse, 
et jäätmeteks muutunud toodete 
taaskasutamine ja kõrvaldamine toimub 
kooskõlas artiklitega 10 ja 11.

konkreetse toote puhul puudub tema 
olelusringi või kasutuselt kõrvaldamist 
käsitlev ühenduse õigusakt – võtta 
asjakohaseid meetmeid toodete sellise 
kujundamise soodustamiseks, millega 
vähendada nende mõju keskkonnale ja 
jäätmeteket tootmisprotsessi ja järgneva 
toodete kasutamise käigus, ning millega 
tagatakse, et jäätmeteks muutunud toodete 
taaskasutamine ja kõrvaldamine toimub 
kooskõlas artiklitega 10 ja 11.

Or. en

Selgitus

Täpsustab nõukogu ühisesse seisukohta lisatud uut sätet. Jäätmeid käsitlev raamdirektiiv ei 
peaks sekkuma olemasolevatesse tootekujundust käsitlevatesse sätetesse. Lisaks ei peaks 
kõnealused sätted kuuluma EÜ asutamislepingu artiklil 175 põhinevatesse õigusaktidesse, 
sest see võib hõlpsasti lõppeda olukorraga, kus liikmesriigid reguleerivad tootekujundust 
igaüks eraldi ja killustavad sellega siseturgu.

Muudatusettepanek 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõike 2 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Selliste meetmetega võib muu hulgas
soodustada selliste toodete 
väljaarendamist, tootmist ja turustamist, 
mis on sobivad mitmekordseks kasutuseks, 
on tehniliselt kestvad ning pärast 
jäätmeteks muutumist sobivad 
nõuetekohaseks ja ohutuks 
taaskasutamiseks ning keskkonnasäästvaks 
kõrvaldamiseks. 

Selliste meetmetega võib muu hulgas
soodustada selliste toodete 
väljaarendamist, tootmist ja turustamist, 
mis on sobivad mitmekordseks kasutuseks, 
on tehniliselt kestvad ning pärast 
jäätmeteks muutumist sobivad 
nõuetekohaseks ja ohutuks 
taaskasutamiseks ning keskkonnasäästvaks 
kõrvaldamiseks. See peaks hõlmama 
tootjate või importijate kohustust anda 
avalikult kättesaadavat teavet, millises 
ulatuses on jäätmeteks muutunud toode 
ringlussevõetav.

Or. en
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(Esimese lugemise muudatusettepaneku 35 osaline kordamine)

Selgitus

Asjakohaste ringlussevõtutoimingute edendamiseks peaksid tootjad või importijad esitama 
teabe selle kohta, millises ulatuses nende tooted on jäätmeteks muutumisel ringlussevõetavad.

Muudatusettepanek 140
Holger Krahmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõike 2 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Selliste meetmetega võib muu hulgas
soodustada selliste toodete 
väljaarendamist, tootmist ja turustamist, 
mis on sobivad mitmekordseks kasutuseks, 
on tehniliselt kestvad ning pärast 
jäätmeteks muutumist sobivad 
nõuetekohaseks ja ohutuks 
taaskasutamiseks ning keskkonnasäästvaks 
kõrvaldamiseks. 

Selliste meetmetega võib, kui see on toote 
olelusringi seisukohast soodne, 
soodustada selliste toodete tootmist, mis on 
sobivad mitmekordseks kasutuseks, on 
tehniliselt kestvad ning pärast jäätmeteks 
muutumist sobivad nõuetekohaseks ja 
ohutuks taaskasutamiseks ning 
keskkonnasäästvaks kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Täpsustab nõukogu ühisesse seisukohta lisatud uut sätet. Vältida tuleks toote olelusringi eri 
etappidel tekkivaid keskkonnakahjulikke mõjusid. Jäätmeid käsitlev raamdirektiiv ei tohiks 
sekkuda olemasolevatesse tootekujundust käsitlevatesse sätetesse.

Muudatusettepanek 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2 a. Liikmesriigid annavad oma artikli 34 
kohases rakendusaruandes komisjonile 
aru lõike 1 rakendamise kohta. Komisjon 
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hindab, kas on asjakohane liikmesriikide 
kogemuste põhjal kehtestada tootja 
laiendatud vastutuse skeemid konkreetsete 
jäätmevoogude jaoks ELi tasandil.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 35 osaline kordamine muudetud kujul)

Selgitus

Kui liikmesriikide meetmed tootja laiendatud vastutuse kohaldamiseks jäävad vabatahtlikuks, 
siis peaksid liikmesriigid vähemalt komisjonile aru andma kõigist kõnealuses valdkonnas 
võetud meetmetest, et hõlbustada komisjoni poolt meetmete võtmist.

Muudatusettepanek 142
Riitta Myller

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Tootja laiendatud vastutust kohaldades 
peavad liikmesriigid võtma arvesse 
tehnilist teostatavust ja majanduslikku 
otstarbekust ning üldist mõju keskkonnale 
ja inimese tervisele ning sotsiaalset mõju, 
arvestades seejuures vajadust tagada 
siseturu nõuetekohane toimimine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõukogu ühisesse seisukohta lisatud uus lõige 3 on ebavajalik, sest kõnealune tekst on 
esitatud kokkuleppes.
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Muudatusettepanek 143
Holger Krahmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4. Tootja laiendatud vastutust kohaldatakse 
ilma, et sellega piirataks artikli 13 lõikes 1 
ettenähtud vastutust jäätmekäitluse eest.

4. Tootja laiendatud vastutust kohaldatakse 
ilma, et sellega piirataks artikli 13 lõikes 1 
ettenähtud vastutust jäätmekäitluse eest, ja 
ilma, et sellega piirataks olemasolevate 
jäätmevoogusid käsitlevate konkreetsete 
õigusaktide kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Täpsustab nõukogu poolt ühisesse seisukohta lisatud uut sätet. Tugevdab olemasolevate 
jäätmevoogusid käsitlevate õigusaktide rakendamist.

Muudatusettepanek 144
Dorette Corbey

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 7 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 7 a 
Jäätmetekke vältimine

Liikmesriigid võtavad artiklite 1 ja 11 
kohaselt ja käesoleva direktiivi ning 
direktiivi 2005/32/EÜ artiklit 7 arvesse 
võttes kõik vajalikud meetmed, et 
stabiliseerida oma üldine jäätmeteke 
2012. aastaks, võrreldes üldise 
jäätmetekkega 2009. aastal. 
Artiklis 26 sätestatud meetmete vajaliku 
eeldusena esitab komisjon pärast kõikide 
sidusrühmadega konsulteerimist vajaduse 
korral Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud vajalike meetmete 
kohta, et toetada liikmesriikide 
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jäätmetekke vältimise meetmeid, hõlmates 
järgmist: 
a) aastaks 2009 näitajate loetelu, mis 
võimaldab liikmesriikidel oma 
jäätmetekke vältimise programmide ja 
meetmete täitmist jälgida, hinnata ja 
sellest aru anda;
b) aastaks 2010 toote ökodisaini poliitika 
väljatöötamine, mis käsitleb nii 
jäätmeteket kui ka ohtlike ainete esinemist 
jäätmetes, eesmärgiga edenda 
tehnoloogiaid, mis keskenduvad 
vastupidavatele, korduskasutatavatele ja 
ringlussevõetavatele toodetele;
c) aastaks 2010 järgmiste kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete jäätmete vähendamise 
eesmärkide püstitamine 2020. aastaks, 
tuginedes parimatele olemasolevatele 
tavadele;
d) aastaks 2010 tegevuskava 
väljatöötamine edasisteks 
toetusmeetmeteks Euroopa tasandil, 
millega püütakse eelkõige muuta 
praeguseid tarbimisharjumusi.

Or. nl

Selgitus

Oluline on kaasata tootjad jäätmetekke vältimisse. Esimesel lugemisel võttis Euroopa 
Parlament vastu üksikasjalikud sätted selle kohta, kuidas peaks lähenema tootjate vastutusele, 
muu hulgas jäätmetekke valdkonnas. Nõukogu kiitis osa neist heaks. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on sätestada uuesti tootja vastutus jäätmetekke valdkonnas 
mõnevõrra selgemas vormis.

Muudatusettepanek 145
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 8 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et jäätmed läbivad 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed kooskõlas artikliga 1, tagamaks, 
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taaskasutamistoimingud kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11.

et jäätmed läbivad taaskasutamistoimingud 
kooskõlas artiklitega 10 ja 11.

Need hõlmavad vähemalt II lisas loetletud 
toiminguid tingimusel, et toimingud 
vastavad artikli 3 punktis 14 esitatud 
taaskasutamise määratlusele. 

Or. fr

(ii)

Selgitus

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 38 osaline taasesitamine.

Muudatusettepanek 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2 a. ...* aastaks esitab komisjon 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
menetluse kohaselt õigusakti ettepaneku, 
et kehtestada II lisas esitatud 
taaskasutamistoimingute 
keskkonnaalased ja tõhususkriteeriumid, 
mis põhinevad parimatel saadaolevatel 
tehnikatel.
*2 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepanekute 38/108/157/140 ja 141 osaline taasesitamine)

Selgitus

Juhul kui käesolevas direktiivis kehtestatakse jäätmete põletamise tõhususkriteeriumid, tuleks 
sama teha ka muude taaskasutamistoimingute puhul, et paremini eristada tõelisi 
taaskasutamistoiminguid pseudotaaskasutamistoimingutest. Kuna kõnealused kriteeriumid on 
olulised elemendid, tuleb need kehtestada kaasotsustamismenetluse teel. 
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Muudatusettepanek 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2 a. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
edendada kõrge kvaliteediga 
ringlussevõtmist, ning kõnealusel 
eesmärgil võtavad nad vajaduse korral 
vastu eraldi kogumise süsteemid, et 
tagada asjaomaste ringlussevõtusektorite 
jaoks vajalik kvaliteet. 
Aastaks 2015 kehtestavad liikmesriigid 
eraldi jäätmete kogumise süsteemid 
vähemalt järgmise suhtes: paber, metall, 
plast, klaas, tekstiil, muud biolagunevad 
jäätmed, õli ja ohtlikud jäätmed. 
Käesolevat sätet kohaldatakse, ilma et see 
piiraks jäätmevooge käsitlevaid kehtivaid 
või tulevasi õigusakte või artikli 18 
nõudeid.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku taasesitamine.

Muudatusettepanek 148
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikide kehtestatavad 
taaskasutuse ja kõrvaldamise nõuded 
üldiste siduvate sätete vormis põhinevad 
parimal võimalikul jäätmekäitluse 
tehnikal.
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Kui see on vajalik inimeste tervise ja 
keskkonna kaitseks, esitab komisjon 
erinevate direktiivide ettepanekud, milles 
kehtestatakse koguseliselt keskkonna või 
majanduse seisukohast eriti oluliste 
jäätmete või taaskasutamistoimingute 
suhtes nõuded taaskasutusele, 
taaskasutamistoimingute tulemusel 
saadud ainetele või esemetele ning 
kõnealuste ainete ja esemete järgnevale 
kasutamisele. Need nõuded põhinevad 
parimal võimalikul jäätmekäitluse 
tehnikal.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 41. 

Muudatusettepanek 149
Marie-Noëlle Lienemann

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 8 a
Korduskasutamine ja ringlussevõtt 

Hiljemalt 31. detsembriks 2015 kaaluvad 
Euroopa Parlament ja nõukogu huvitatud 
isikutega konsulteerimise ja komisjoni 
aruande alusel eesmärkide seadmist 
tööstusjäätmetele (sealhulgas ehitus- ja 
lammutusjäätmed), millega kaasneb 
vajaduse korral õigusakti ettepanek. 
Komisjon võtab oma aruandes arvesse 
jäätmetöötluse suundumusi ja eesmärkide 
kehtestamise keskkonnamõju.

Or. fr
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Selgitus

Enne eesmärgi kehtestamist tuleks kõigepealt kindlaks teha, kas liikmesriigid suutsid 
ehitustööstusele kõnealust määra kehtestada ja kas Eurostat oli suuteline neid andmeid 
koguma. Nii see siiski ei olnud. Eurostatil on andmed mõnedes liikmesriikides toodetavate 
ehitusjäätmete kohta, kuid tal puuduvad andmed ehitusjäätmete ringlussevõtu kohta. 
70% eesmärk on täiesti ebareaalne ja alusetu.

Muudatusettepanek 150
Dorette Corbey

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 8 a 
Korduskasutamine ja ringlussevõtt

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 2005/32/EÜ artiklit 
7 arvesse võttes meetmeid, et edendada 
toodete korduskasutamist, eriti 
korduskasutamise ja parandamise 
akrediteeritud võrgustike loomise ja 
toetamise teel ning luues vajaduse korral 
asjaomased töötlemis- ja tootestandardid.
Liikmesriigid võivad korduskasutamise 
edendamiseks võtta muid meetmeid, 
näiteks majandushoobade kasutamine, 
hanke kriteeriumid, kvantitatiivsed 
eesmärgid või teatud toodete turule 
toomise keelustamine.
2. Käesoleva direktiivi eesmärkide 
täitmiseks ja jäätmeid taaskasutava ning 
ressursside tõhususe kõrge tasemega 
Euroopa ühiskonna suunas liikumiseks 
võtavad liikmesriigid käesoleva direktiivi 
ja direktiivi 2005/32/EÜ artiklit 7 arvesse 
võttes vajalikud meetmed järgmiste 
eesmärkide täitmise tagamiseks:
a) aastaks 2020 suurendatakse 
valmisolekut majapidamisjäätmete 
korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks 
vähemalt 50%-ni kaalust;
b) aastaks 2020 suurendatakse 
valmisolekut ehitus-ja lammutusjäätmete 
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korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks 
vähemalt 70%-ni kaalust.
Nendele riikidele, mille ringlussevõtu 
määr ükskõik kummas kategoorias on 
alla 5% või mille kohta ametlikud andmed 
puuduvad (vastavalt Eurostati 2000.–
2005. aasta andmetele), võib anda 
eesmärkide saavutamiseks täiendavalt 5 
aastat aega.
Hiljemalt 31. detsembriks 2015 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu punktides 
a ja b osutatud eesmärgid uuesti läbi ning 
kaaluvad eesmärkide seadmist 
tööstusjäätmetele, tehes seda komisjoni 
aruande alusel, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek. Komisjon võtab 
aruandes arvesse jäätmetöötluse 
suundumusi ja eesmärkide seadmise 
keskkonnamõju.
Kogutavate andmete iseloomu ja 
esitamisviisi ühtlustamiseks ning andmete 
kooskõla tagamiseks esitavad liikmesriigid 
andmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2002. aasta 
määruse (EÜ) nr 2150/2002 
(jäätmestatistika kohta)1 nõuetele.
Vajaduse korral võtab komisjon käesoleva 
direktiivi artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
vastu üksikasjalikud eeskirjad, tagamaks, 
et liikmesriigid täidavad käesolevas lõikes 
sätestatud eesmärke.
1 EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (ELT L 
393, 30.12.2006, lk 1.

Or. nl

Selgitus

Oluline on kaasata tootjad jäätmetekke vältimisse. Esimesel lugemisel võttis Euroopa 
Parlament vastu üksikasjalikud sätted selle kohta, kuidas peaks lähenema tootjate vastutusele, 
muu hulgas jäätmetekke valdkonnas. Nõukogu kiitis osa neist heaks. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on sätestada uuesti tootja vastutus jäätmetekke valdkonnas 
mõnevõrra selgemas vormis.
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Muudatusettepanek 151
Thomas Ulmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 8 a

Korduskasutamine ja ringlussevõtt

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
edendada toodete ringlussevõttu, eriti 
korduskasutamise ja parandamise 
akrediteeritud võrgustike loomise ja 
toetamise teel ning luues vajadusel 
asjaomased töötlemis- ja tootestandardid.

Liikmesriigid võivad korduskasutamise 
edendamiseks võtta muid meetmeid, 
näiteks majandushoobade kasutamine, 
hanke kriteeriumid, kvantitatiivsed 
eesmärgid või teatud toodete turule 
toomise keelustamine.

2. a) Selleks et saavutada 2010. aastaks 
korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks 
ette valmistatud jäätmete osakaalu 
märkimisväärse suurendamise eesmärki, 
peaks Euroopa Komisjon viima kõigepealt 
läbi mõju hindamise.

b) konkreetse eesmärgi kehtestamine 
tuleks Euroopa Komisjoni mõju 
hindamise tulemuste alusel jätta 
liikmesriikide ülesandeks.

c) Hiljemalt 31. detsembriks 2015 peaks 
Euroopa Komisjon hindama 
liikmesriikide edusamme ja esitama 
ettepanekud paranduste tegemiseks.

Or. de

Selgitus

ii
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Muudatusettepanek 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 
Artikkel 8 a

Korduskasutamine ja ringlussevõtt
1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
edendada toodete korduskasutamist, eriti 
korduskasutamise ja parandamise 
akrediteeritud võrgustike loomise ja 
toetamise teel ning luues vajaduse korral 
asjaomased töötlemis- ja tootestandardid.
Liikmesriigid võivad korduskasutamise 
edendamiseks võtta muid meetmeid, 
näiteks majandushoobade kasutamine, 
hanke kriteeriumid, kvantitatiivsed 
eesmärgid või teatud toodete turule 
toomise keelustamine.
2. Käesoleva direktiivi eesmärkide 
täitmiseks ja jäätmeid taaskasutava ning 
ressursside tõhususe kõrge tasemega 
Euroopa ühiskonna suunas liikumiseks 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed 
järgmiste eesmärkide täitmise tagamiseks:
a) aastaks 2020 suurendatakse 
majapidamisjäätmete ja sarnaste jäätmete 
korduskasutamist ja ringlussevõttu 
vähemalt 50%-ni kaalust;
b) aastaks 2020 suurendatakse ehitus- ja 
lammutusjäätmete korduskasutamist ja 
ringlussevõttu vähemalt 70%-ni kaalust.
Nendele riikidele, mille ringlussevõtu 
määr ükskõik kummas kategoorias on 
alla 5% või mille kohta ametlikud andmed 
puuduvad (vastavalt Eurostati 2000.–
2005. aasta andmetele), võib anda 
eesmärkide saavutamiseks täiendavalt 5 
aastat aega.
Hiljemalt 31. detsembriks 2015 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu punktides 
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a ja b osutatud eesmärgid uuesti läbi ning 
kaaluvad eesmärkide seadmist 
tööstusjäätmetele, tehes seda komisjoni 
aruande alusel, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek. Komisjon võtab 
aruandes arvesse jäätmetöötluse 
suundumusi ja eesmärkide seadmise 
keskkonnamõju.
Kogutavate andmete iseloomu ja 
esitamisviisi ühtlustamiseks ning andmete 
kooskõla tagamiseks esitavad liikmesriigid 
andmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2002. aasta 
määruse (EÜ) nr 2150/2002 
(jäätmestatistika kohta)1 nõuetele.
Vajaduse korral võtab komisjon käesoleva 
direktiivi artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
vastu üksikasjalikud eeskirjad, tagamaks, 
et liikmesriigid täidavad käesolevas lõikes 
sätestatud eesmärke. 
1 EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (ELT L 
393, 30.12.2006, lk 1.

Or. en

(esimene lugemine)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab soovituse projekti muudatusettepanekut 19; teksti on 
parandatud ja viidud sisse väljend „ja sarnaste jäätmete” (lõige 2 a) ning eemaldatud sõna 
„valmisolek” (lõige 2 a ja 2 b). Temaatilise strateegia prioriteedid on direktiivi eelnõus selle 
praegusel kujul ebapiisavalt väljendatud. Käesoleva muudatusettepanekuga, mis põhineb 
esimese lugemise muudatusettepanekutel 38/108/157/140/141, püütakse seda olukorda 
parandada. Muudatusettepaneku lõige 2 on siiski ümber sõnastatud Euroopa Komisjonilt 
saadud uue teabe kontekstis.
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Muudatusettepanek 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 8 a
Korduskasutamine ja ringlussevõtt 

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
edendada toodete korduskasutamist, eriti 
korduskasutamise ja parandamise 
akrediteeritud võrgustike loomise ja 
toetamise teel ning luues vajadusel 
asjaomased töötlemis- ja tootestandardid.
Liikmesriigid võivad korduskasutamise 
edendamiseks võtta muid meetmeid, nagu 
majandushoobade kasutamine, hanke 
kriteeriumid, kvantitatiivsed eesmärgid 
või teatud toodete turule toomise 
keelustamine.
2. Käesoleva direktiivi eesmärkide 
täitmiseks ja jäätmeid taaskasutava ning 
ressursside tõhususe kõrge tasemega 
Euroopa ühiskonna suunas liikumiseks 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed 
järgmiste eesmärkide täitmise tagamiseks:
a) aastaks 2020 suurendatakse 
majapidamisjäätmete ja sarnaste jäätmete 
korduskasutamist ja ringlussevõttu 
vähemalt 50%-ni kaalust;
b) aastaks 2020 suurendatakse ehitus- ja 
lammutusjäätmete, tootmis- ja 
tööstusjäätmete korduskasutamist ja 
ringlussevõttu vähemalt 70%-ni kaalust.
Nendele riikidele, mille ringlussevõtu 
määr ükskõik kummas kategoorias on 
alla 5%,), võib anda eesmärkide 
saavutamiseks täiendavalt 5 aastat aega.
Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
edendada kõrge kvaliteediga 
ringlussevõtmist ning kõnealusel 
eesmärgil võtavad nad vajaduse korral 
vastu eraldi kogumise süsteemid, et 
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tagada asjaomaste ringlussevõtusektorite 
jaoks vajalik kvaliteet.
Aastaks 2015 kehtestavad liikmesriigid 
eraldi jäätmete kogumise süsteemid 
vähemalt järgmise suhtes: paber, metall, 
plast, klaas, tekstiil, muud biolagunevad 
jäätmed, õli ja ohtlikud jäätmed. 
Käesolevat sätet kohaldatakse, ilma et see 
piiraks jäätmevooge käsitlevaid kehtivaid 
või tulevasi õigusakte või artikli 18 
nõudeid.
Kogutavate andmete iseloomu ja 
esitamisviisi ühtlustamiseks ning andmete 
kooskõla tagamiseks esitavad liikmesriigid 
andmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2002. aasta 
määruse (EÜ) nr 2150/2002 
(jäätmestatistika kohta)1 nõuetele. 
Vajaduse korral võtab komisjon käesoleva 
direktiivi artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
vastu üksikasjalikud eeskirjad, tagamaks, 
et liikmesriigid täidavad käesolevas lõikes 
sätestatud eesmärke. 
1 EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (ELT L 
393, 30.12.2006, lk 1.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepanekute 38/108/157/140/141 taasesitamine muudetud kujul)

Selgitus

Tootmis- ja tööstusjäätmed moodustavad jäätmetest olulise osa. Erinevalt 
majapidamisjäätmetest tekitatakse tootmis- ja tööstusjäätmeid tavaliselt palju 
homogeensemal kujul, mis võimaldab neid ringlusse võtta suuremal määral kui 
majapidamisjäätmeid ja sarnaseid jäätmeid. Liikmesriigid peavad nende kohta aru andma 
jäätmestatistika määruse kontekstis, seega peaks olema kättesaadav vastavuse kontrollimiseks 
vajalik andmebaas. Sätestatud peaksid olema ka selgemad sätted eraldi kogumise kohta.



PE402.912v01-00 30/104 AM\712783ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 8 a
Korduskasutamine ja ringlussevõtt 

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
edendada toodete korduskasutamist, eriti 
korduskasutamise ja parandamise 
akrediteeritud võrgustike loomise ja 
toetamise teel ning luues vajaduse korral 
asjaomased töötlemis- ja tootestandardid.
Liikmesriigid võivad korduskasutamise 
edendamiseks võtta muid meetmeid, 
näiteks majandushoobade kasutamine, 
hanke kriteeriumid, kvantitatiivsed 
eesmärgid või teatud toodete turule 
toomise keelustamine.
2. Käesoleva direktiivi eesmärkide 
täitmiseks ja jäätmeid taaskasutava ning 
ressursside tõhususe kõrge tasemega 
Euroopa ühiskonna suunas liikumiseks 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed 
järgmiste eesmärkide täitmise tagamiseks:
a) aastaks 2020 suurendatakse 
majapidamisjäätmete ja sarnaste jäätmete 
korduskasutamist ja ringlussevõttu 
vähemalt 50%-ni kaalust;
b) aastaks 2020 suurendatakse ehitus- ja 
lammutusjäätmete, tootmis- ja 
tööstusjäätmete korduskasutamist ja 
ringlussevõttu vähemalt 70%-ni kaalust.
3. Liikmesriigid võivad pikendada lõikes 2 
kehtestatud tähtaega hiljemalt kuni 2025. 
aastani, kui täidetud on kõik järgmised 
tingimused:
i) kui kulud tervikuna oleksid kasuga 
võrreldes ebaproportsionaalsed, sest 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval 
on ringlussevõtu tase väga väike;
ii) kehtestatud on meetmed, mis tagavad 
lõikes 2 osutatud minimaalsete 
ringlussevõtutasemete saavutamise 
hiljemalt 2025. aastaks, ja 
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iii) tähtaja pikendamist on 
jäätmekäitluskavades eraldi mainitud 
vastavalt artikli 25 lõikele 1.
Enne tähtaja pikendamist teavitavad 
liikmesriigid komisjoni. 

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepanekute 38/108/157/140/141 taasesitamine muudetud kujul)

Selgitus

Temaatilise strateegia prioriteedid on direktiivi eelnõus selle praegusel kujul ebapiisavalt 
väljendatud. Käesoleva muudatusettepanekuga, mis põhineb esimese lugemise 
muudatusettepanekutel, püütakse seda olukorda parandada. Seetõttu on lõige 2 tahkete 
olmejäätmete määratluse osas ümber sõnastatud, vastavalt Euroopa Komisjoni antud teabele 
kui majapidamisjäätmed ja sarnased jäätmed, samal ajal säilitatakse täielikult tootmis- ja 
tööstusjäätmete ning ehitus- ja lammutusjäätmetega seotud eesmärgid.

Muudatusettepanek 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 11

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 11 Artikkel 3 a
Jäätmehierarhia Jäätmehierarhia

1. Järgnevalt esitatud jäätmehierarhiat 
kohaldatakse juhtpõhimõttena jäätmete 
tekke vältimist ja käitlemist käsitlevates 
õigusaktides ja poliitikas:

1. Järgnevalt esitatud jäätmehierarhiat 
kohaldatakse üldreeglina jäätmete tekke 
vältimist ja käitlemist käsitlevates 
õigusaktides ja poliitikas:

a) vältimine; a) vältimine ja vähendamine;

b) ettevalmistus korduskasutamiseks; b) korduskasutamine;
c) ringlussevõtt; c) ringlussevõtt;

d) muu taaskasutamine, nt 
energiakasutus; ning

d) muud taaskasutamistoimingud ning

e) kõrvaldamine. e) kõrvaldamine.
2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus. See 

2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus. See 
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võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 
kui see on õigustatud olelusringil põhineva 
lähenemisega kõnealuste jäätmete 
tekitamise ja käitlemise üldmõjule. 

võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 
kui see on õigustatud olelusringil põhineva 
hinnanguga kõnealuste jäätmete 
tekitamise ja käitlemise üldmõju kohta.

Liikmesriigid võtavad kooskõlas 
artiklitega 1 ja 10 arvesse selliseid 
üldiseid keskkonnakaitse põhimõtteid 
nagu ettevaatlikkus ja säästlikkus, 
tehniline teostatavus, majanduslik 
otstarbekus ja ressursside kaitse, samuti 
üldist mõju keskkonnale ja inimese 
tervisele ning majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju.

Liikmesriigid tagavad selle protsessi 
täielikkuse ja läbipaistvuse, järgides 
riiklikke planeerimisreegleid 
konsulteerimise ning kodanike ja 
sidusrühmade, samuti jäätmetealase 
nõuandefoorumi kaasamise kohta 
vastavalt artiklile 34a.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek, hea oleks säilitada viide olelusringi 
hinnangule ning huvitatud sidusrühmadele, sealhulgas jäätmetealasele nõuandefoorumile)

Selgitus

Oluline on, et jäätmehierarhiat kohaldataks üldreeglina, vastavalt esimesel lugemisel vastu 
võetud muudatusettepanekule. Direktiivi üldnõuete paremaks järgimiseks oleks hea rõhutada 
viidet jäätmehierarhiale artiklis 3 a. 

Muudatusettepanek 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 11 lõike 1 punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

d) muu taaskasutamine, nt energiakasutus;
ning 

d) muu taaskasutamine ning

Or. fr

Selgitus

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 14 osaline taasesitamine.
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Muudatusettepanek 157
Duarte Freitas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 11 lõike 2 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus. 
See võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 
kui see on õigustatud olelusringil põhineva 
lähenemisega kõnealuste jäätmete 
tekitamise ja käitlemise üldmõjule. 

2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, mis tagavad, et valitud 
võimalused annavad parima üldise 
keskkonnaalase tulemuse. See võib nõuda 
teatavate jäätmevoogude kõrvalekaldumist 
jäätmehierarhiast juhul, kui see on 
õigustatud olelusringil põhineva
hinnanguga üldmõjude kohta, alates 
primaarressursside kasutamisest kuni
kõnealuste jäätmete tekitamise ja
käitlemiseni.

Or. en

Selgitus

Olelusringil põhinev lähenemine ei ole määratletud ja viiks Euroopas jäätmekäitlusele 
lähenemise viiside killustumiseni. Olelusringi hindamine seevastu on standardite abil 
määratletud ja seda saaks kasutada jäätmehierarhiast kõrvalekaldumise õigustamiseks juhul, 
kui olelusringi hindamine viiakse läbi läbipaistvalt ja selle ulatus on piisav, hõlmates ka 
toorainete kaevandamist Euroopas või välisriikides, vältimaks keskkonnaprobleemide mujale 
üleviimist. 

Muudatusettepanek 158
Gyula Hegyi

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 11 lõike 2 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus. 
See võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 

2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, mis tagavad, et valitud 
võimalused annavad parima üldise 
keskkonnaalase tulemuse. See võib nõuda 
teatavate jäätmevoogude kõrvalekaldumist 
jäätmehierarhiast juhul, kui see on 
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kui see on õigustatud olelusringil põhineva 
lähenemisega kõnealuste jäätmete 
tekitamise ja käitlemise üldmõjule.

õigustatud olelusringil põhineva 
lähenemisega kõnealuste jäätmete 
tekitamise ja käitlemise üldmõjule.

Or. en

Selgitus

Jäätmehierarhia eesmärke saab täita üksnes siis, kui neid toetavad tõhusad riiklikud 
meetmed. Meetmeid võetakse siis, kui liikmesriigid on kohustatud tagama (mitte üksnes 
innustama võimaluste kasutamist), et kasutatud valikuvõimalused annavad parima 
keskkonnaalase tulemuse. 

Muudatusettepanek 159
Dorette Corbey

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 11 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 11 a
Takistuste kõrvaldamine

1. Liikmesriigid võtavad inimeste tervise 
ja keskkonna kaitsmise huvides vajalikke 
meetmeid, et kõrvaldada jäätmetekke 
vältimise, korduskasutamise ja 
ringlussevõtuga seotud takistused 
olemasolevatest õigusaktidest ja loa 
andmise menetlustest. 
2. Kui takistused on tingitud Euroopa 
õigusaktidest, teavitavad liikmesriigid 
sellest viivitamata komisjoni. Komisjon 
loob inimeste tervise ja keskkonna 
kaitsmise huvides oma olemasolevate 
õigusaktide tõlgendustesse võimalikult 
palju ruumi jäätmetekke vältimisele, 
korduskasutamisele ja ringlussevõtule 
ning esitab vajaduse korral täiendavad 
ettepanekud.

Or. nl
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Selgitus

Alates uute õigusaktide jõustumisest on ilmnenud, et õigusaktid põhjustavad endiselt takistusi 
jäätmete korduskasutamisele ja ringlussevõtule. Seda uut olukorda tuleb teisel lugemisel 
arvesse võtta. Mõnikord on ringlussevõetud materjalidest toodetud tooteid praktikas raske 
turustada. Loomulikult tuleb kaitsta inimeste tervist ja keskkonda. Takistuste kõrvaldamine on 
osa parema õigusloome saavutamise nimel tehtavatest jõupingutustest.

Muudatusettepanek 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 11

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 11
Jäätmehierarhia

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus võis jäätmehierarhia leida artiklist 1. Käesolev muudatusettepanek 
seostub eelmise muudatusettepanekuga, mis nihutab jäätmehierarhiat käsitleva teksti, 
sealhulgas muudatusettepanekud 21 ja 22, nõukogu ettepaneku järgsest artiklist 11 uude 
artiklisse 3 a. Sellest tulenevalt tuleks artikkel 11 välja jätta.

Muudatusettepanek 161
Riitta Myller

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 12 lõike 2 teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Kulude kandmise jagamine ei tohi siiski 
vähendada üksiktootja vastutust, mille 
kohaselt originaalseadme tootja peab 
kandma oma toote kõrvaldamisega seotud 
kulud ning sellest tulenevalt omab 
stiimulit oma toodete paremaks 
kujundamiseks.

Or. en

Selgitus

Jäätmekäitluskulude jagamine ei tohi vähendada üksiktootja vastutust, mida nõuab elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv. Jagamata tootja vastutuse kohaldamine on 
uuendusliku ökodisaini oluline stiimul.
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Muudatusettepanek 162
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 14 lõike 1 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
sisenemist põletusrajatistesse, milles 
jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 
või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Käesoleva direktiiviga ei tuleks teha erandeid jäätmesaadetisi käsitlevast määrusest nr 
1013/2006.

Muudatusettepanek 163
María Sornosa Martínez

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 14 lõike 1 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
sisenemist põletusrajatistesse, milles 
jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma keskkonna või
võrgustiku kaitse eesmärgil piirata 
jäätmesaadetiste sisenemist 
põletusrajatistesse, kui on tehtud kindlaks, 
et selliste saadetiste tulemuseks oleks 
siseriiklike jäätmete kõrvaldamine või 
selliste jäätmete töötlemine viisil, mis ei 
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või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis 
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi. 

ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.

Or. en

Selgitus

Tarbetu tekst. Hõlmata tuleb igasugune jäätmete põletamine, olenemata selle liigitusest. 
Liikmesriikidel peaks ühtlasi olema keskkonnaalastel kaalutlustel (nt põletamisel tekkiva heite 
ja toksilise tuha vähendamine) võimalik ära hoida jäätmete importimine oma riiklikesse 
põletusrajatistesse.

Muudatusettepanek 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 14 lõike 1 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
sisenemist põletusrajatistesse, milles 
jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 
või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis 
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
sisenemist põletusrajatistesse, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 
või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis 
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek, mis põhineb kodukorra eeskirja 62 lõike 2 punktil c ning on 
kooskõlas esimese lugemise muudatusettepanekuga 83.)

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas liigitatakse teatud olmejäätmete põletamine 
taaskasutamistoiminguks, isegi kui põletusrajatised ei kasuta parimat olemasolevat 
tehnoloogiat. Selline liigitamine meelitab veelgi rohkem investeeringuid põletusrajatistesse ja 
vähendab seetõttu investeeringuid korduskasutamisse ja ringlussevõttu, mille abil saaks 
säästa rohkem energiat ja loodusressursse kui põletamine taaskasutab. Seetõttu tuleks 
kõnealune liigitus ühisest seisukohast välja jätta. Tõhususega seotud kaalutlusi on sobivam 
esitada saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi ning jäätmete põletamist 
käsitleva direktiivi läbivaatamisel.

Muudatusettepanek 165
Riitta Myller

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 14 lõike 1 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
sisenemist põletusrajatistesse, milles 
jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 
või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis 
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma keskkonna või
võrgustiku kaitse eesmärgil piirata 
jäätmesaadetiste sisenemist 
põletusrajatistesse, kui on tehtud kindlaks, 
et selliste saadetiste tulemuseks oleks 
siseriiklike jäätmete kõrvaldamine või 
selliste jäätmete töötlemine viisil, mis ei 
ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.

Or. en

Selgitus

Tarbetu tekst. Hõlmata tuleb igasugune jäätmete põletamine, olenemata selle liigitusest. 
Liikmesriikidel peaks ühtlasi olema keskkonnaalastel kaalutlustel (nt põletamisel tekkiva heite 
ja toksilise tuha vähendamine) võimalik ära hoida jäätmete importimine oma riiklikesse 
põletusrajatistesse).
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Muudatusettepanek 166
Holger Krahmer

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik võtab asjakohased 
meetmed, ja kui see on vajalik või 
soovitav, siis koostöös teiste 
liikmesriikidega, et luua ühtne ja sobiv 
võrgustik, mis koosneb 
jäätmekõrvaldusrajatistest ja rajatistest 
eramajapidamistest kogutud 
segaolmejäätmete, sealhulgas asjakohasel 
juhul ka teistelt jäätmetekitajatelt kogutud 
selliste jäätmete taaskasutamiseks, võttes 
sealjuures arvesse parimat võimalikku 
tehnikat.

Ühenduses käideldakse jäätmeid üldiselt 
mõistlikul keskkonnale ohutul viisil. 
Kõrvaldamisele minevad jäätmed 
käideldakse lähimas sobivas rajatises kõige 
asjakohasemate meetodite ja tehnoloogia 
abil, et tagada keskkonna ja inimese tervise 
kaitse kõrge tase. Iga liikmesriik võtab 
koostöös teiste liikmesriikidega 
asjakohased meetmed, et luua ühtne ja 
sobiv jäätmekõrvaldusrajatiste võrgustik, 
võttes sealjuures arvesse parimat 
võimalikku tehnikat direktiivi 96/61/EÜ 
artikli 2 lõike 11 tähenduses (edaspidi 
„parim võimalik tehnika”).

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
sisenemist põletusrajatistesse, milles 
jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 
või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis 
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.
2. Kõnealune võrgustik kujundatakse 
selliselt, et ühendus tervikuna saaks 
muutuda jäätmete kõrvaldamises ning 
lõikes 1 osutatud jäätmete 
taaskasutamises iseseisvaks ja et 
võimaldada liikmesriikidel individuaalselt 
selle eesmärgi suunas liikuda, arvestades 
geograafilisi olusid ja vajadust 
spetsialiseerunud rajatiste järele seoses 
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teatavate jäätmeliikidega.

3. Kõnealune võrgustik peab võimaldama 
jäätmete kõrvaldamist või lõikes 1 
osutatud jäätmete taaskasutamist lähimas 
sobivas rajatises kõige asjakohasemate 
meetodite ja tehnoloogia abil, et tagada 
keskkonna ja inimese tervise kaitse kõrge 
tase.

4. Läheduse ja iseseisvuse põhimõtted ei 
tähenda seda, et iga liikmesriik peab 
omama lõplike taaskasutamisrajatiste 
täielikku valikut kõnealuses liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

13. veebruaril 2007. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 109 uuesti 
esitamine. 

Muudatusettepanek 167
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik võtab asjakohased 
meetmed, ja kui see on vajalik või 
soovitav, siis koostöös teiste 
liikmesriikidega, et luua ühtne ja sobiv 
võrgustik, mis koosneb 
jäätmekõrvaldusrajatistest ja rajatistest 
eramajapidamistest kogutud 
segaolmejäätmete, sealhulgas asjakohasel 
juhul ka teistelt jäätmetekitajatelt kogutud 
selliste jäätmete taaskasutamiseks, võttes 
sealjuures arvesse parimat võimalikku 
tehnikat.

Ühenduses käideldakse jäätmeid üldiselt 
mõistlikul keskkonnale ohutul viisil. 
Vastavalt läheduse põhimõttele 
käideldakse kõrvaldamisele minevad 
jäätmed lähimas sobivas rajatises kõige 
asjakohasemate meetodite ja tehnoloogia 
abil, et tagada keskkonna ja inimese 
tervise kaitse kõrge tase. Iga liikmesriik 
võtab koostöös teiste liikmesriikidega 
asjakohased meetmed, et luua ühtne ja 
sobiv jäätmekõrvaldusrajatiste võrgustik, 
võttes sealjuures arvesse parimat 
võimalikku tehnikat direktiivi 96/61/EÜ 
artikli 2 lõike 11 tähenduses (edaspidi 
„parim võimalik tehnika”).

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 

Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 
võivad liikmesriigid oma võrgustiku kaitse 
eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
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sisenemist põletusrajatistesse, milles 
jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 
või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis 
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi.

sisenemist põletusrajatistesse, milles 
jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud 
kindlaks, et selliste saadetiste tulemuseks 
oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine 
või selliste jäätmete töötlemine viisil, mis 
ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. 
Liikmesriigid teatavad sellisest otsusest 
komisjonile. Liikmesriigid võivad 
määruses (EÜ) nr 1013/2006 sätestatud 
keskkonnakaitselistel põhjustel piirata 
samuti väljuvaid jäätmesaadetisi. 

2. Kõnealune võrgustik kujundatakse 
selliselt, et ühendus tervikuna saaks 
muutuda jäätmete kõrvaldamises ning 
lõikes 1 osutatud jäätmete 
taaskasutamises iseseisvaks ja et 
võimaldada liikmesriikidel individuaalselt 
selle eesmärgi suunas liikuda, arvestades 
geograafilisi olusid ja vajadust 
spetsialiseerunud rajatiste järele seoses 
teatavate jäätmeliikidega.
3. Kõnealune võrgustik peab võimaldama 
jäätmete kõrvaldamist või lõikes 1 
osutatud jäätmete taaskasutamist lähimas 
sobivas rajatises kõige asjakohasemate 
meetodite ja tehnoloogia abil, et tagada 
keskkonna ja inimese tervise kaitse kõrge 
tase.
4. Läheduse ja iseseisvuse põhimõtted ei 
tähenda seda, et iga liikmesriik peab 
omama lõplike taaskasutamisrajatiste 
täielikku valikut kõnealuses liikmesriigis. 

Läheduse põhimõte ei tähenda seda, et iga 
liikmesriik peab omama lõplike 
taaskasutamisrajatiste täielikku valikut 
kõnealuses liikmesriigis.

Or. en

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 109)

Selgitus

Jäätmekäitlust ühenduses ei tuleks määratleda riigipiiridega, vaid üldise mõistliku 
keskkonnale kõige ohutuma käitlemisviisiga (võttes arvesse ka jäätmete transpordi mõju 
keskkonnale). Siseturg on alati olnud kõrgete ja ühtlustatud keskkonnanormide soodustajaks 
ja siseturgu tuleb seetõttu toetada. Lisaks tagab siseturg mõistliku ökonoomse keskkonnale 
ohutu jäätmekäitluse.
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Muudatusettepanek 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 14 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4. Läheduse ja iseseisvuse põhimõtted ei 
tähenda seda, et iga liikmesriik peab 
omama lõplike taaskasutamisrajatiste 
täielikku valikut kõnealuses liikmesriigis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõukogu poolt lisatud uus lõige tuleb välja jätta, et ei muudetaks tähtsusetuks läheduse ja 
iseseisvuse põhimõtteid.

Muudatusettepanek 169
Riitta Myller

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 14 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4. Läheduse ja iseseisvuse põhimõtted ei 
tähenda seda, et iga liikmesriik peab 
omama lõplike taaskasutamisrajatiste 
täielikku valikut kõnealuses liikmesriigis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõukogu ühisesse seisukohta lisatud uus tekst kahjustab käesoleva direktiivi ja Euroopa 
jäätmepoliitika põhisõnumit, mille kohaselt peab iga liikmesriik eelkõige püüdma kasutada 
jäätmekäitlusel kõige lähedasemat ja iseseisvat võimalust.
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Muudatusettepanek 170
Anne Laperrouze

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 15 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohtlikke jäätmeid ei 
segataks muud liiki ohtlike jäätmetega 
ega muude jäätmete, ainete või 
materjalidega. Segamine hõlmab ohtlike 
ainete lahjendamist.

1. Ohtlike jäätmete ümberliigitamine 
ohututeks jäätmeteks ei tohi toimuda 
jäätmete lahjendamise või segamise teel 
eesmärgiga vähendada saasteainete 
algkontsentratsiooni allapoole ohtlikeks 
jäätmeteks liigitamise piirväärtust.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 46.

Muudatusettepanek 171
Mojca Drčar Murko

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 15 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Selline jäätmete lahjendamine, mille 
eesmärgiks on üksnes muudes 
õigusaktides sätestatud piirmäärade või 
piirangute või lubades määratletud 
jäätmete vastuvõetavuse kriteeriumide 
vältimine, on keelatud. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu märkis, et ohtlike jäätmete segamise keeld tähendab ka ohtlike jäätmete 
lahjendamise keeldu. Kuid keelu praktiline tähendus vajab siiski täpsustamist. 
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Muudatusettepanek 172
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 15 lõike 2 punkt c a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

c a) jäätmesegu käitlemiseks valitud viis 
põhineb kõige ohtlikumal segusse 
kuuluval jäätmel või siis tuleb tõendada, 
et igat segusse kuuluvat jäätmeliiki saab 
eraldi käidelda.

Or. fr

Selgitus

Kuna erandina on jäätmete segamine lubatud, tuleb sätteid karmistada, et tagada iga segusse 
kuuluva ohtliku jäätmeliigi eraldi käitlemine ning kaitsta keskkonda ja inimeste tervist.

Muudatusettepanek 173
Anne Laperrouze

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 15 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada segamist tingimusel, et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada segamist tingimusel, et:

a) jäätmed segab asutus või ettevõtja, kes 
on saanud loa vastavalt artiklile 20;

a) jäätmed segab asutus või ettevõtja, kes 
on saanud loa vastavalt artiklile 20;

b) täidetakse artiklis 10 sätestatud 
tingimusi ning ei suurendata jäätmekäitluse 
kahjulikku mõju inimese tervisele ja 
keskkonnale; ning

b) täidetakse artiklis 10 sätestatud 
tingimusi ning ei suurendata jäätmekäitluse 
kahjulikku mõju inimese tervisele ja 
keskkonnale;

c) jäätmete segamine on vastavuses parima 
võimaliku tehnikaga.

c) jäätmete segamine on vastavuses parima 
võimaliku tehnikaga ning

c a) segatud jäätmete käitlemiseks valitud 
viisi puhul tuleb tõendada, et selle abil on 
võimalik käidelda igat segusse kuuluvat 
jäätmeliiki eraldi.
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Or. en

Selgitus

Lahjendamise keeld on eriti tähtis inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise seisukohalt. 
Lahjendamise peamine oht on see, et jäätmeid käideldakse vale protsessi abil (mis ei ole 
piisavalt tõhus). Kuna aga lahjendamist ei ole määratletud, on säte nõrk. Käesolevat 
muudatusettepanekut õigustab nõukogu poolt lisatud uus element, täpsemalt asjaolu, et 
„segamine hõlmab ka ohtlike ainete lahjendamist”. 

Muudatusettepanek 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 15 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2 a. Juhul kui lõikest 2 tulenevalt on 
segamine lubatud, jäävad jäätmed endiselt 
ohtlikeks jäätmeteks, isegi kui pärast 
segamist jääb saasteainete tegelik 
kontsentratsioon allapoole ohtlikeks 
jäätmeteks liigitamise piirväärtust.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 46 muudetud kujul uuesti esitamine)

Selgitus

Kuna segamine pole täiesti keelatud, tuleks selgesõnaliselt täpsustada, et isegi kui segamine 
on lõikest 2 tuleneva erandina lubatud, jäävad segamise tulemusel tekkinud jäätmed endiselt 
ohtlikeks jäätmeteks.

Muudatusettepanek 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 15 lõige 2 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2 b. Liikmesriigid soodustavad ohtlike 
ühendite eraldamist kõigist 
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jäätmevoogudest, enne kui need 
taaskasutamisahelasse võetakse. 

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 54 taasesitamine)

Selgitus

Ohtlike ühendite eraldamine juhtudel, kus see on võimalik, parandab taaskasutamisvõimalusi. 
Ohtlikud ühendid tuleb majandustsüklist kõrvaldada ja need ei tohiks saastada 
taaskasutamisjärgseid uusi tooteid.

Muudatusettepanek 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11;

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 1 ja 10, seejuures tuleks 
võimaluse korral alati eelistada vanaõli 
regenereerimist;

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 56 osaline taasesitamine)

Selgitus

Kooskõlas olemasolevate õigusaktidega ja ELi väljakuulutatud eesmärgiga saada jäätmeid 
ringlussevõtvaks ühiskonnaks tuleks selgesõnaliselt sätestada vanaõli regenereerimise 
eelistamine. 
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Muudatusettepanek 177
Evangelia Tzampazi

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11;

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11 ning võimaluse korral 
eelistatakse alati vanaõli regenereerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11;

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11 ning võimaluse korral 
eelistatakse alati vanaõli regenereerimist;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et eelistatakse vanaõli materiaalset ringlussevõtmist, 
hoolimata vanaõli käsitleva direktiivi kehtetuks tunnistamisest. Regenereerimine oleks 
kooskõlas ELi väljakuulutatud eesmärgiga saada jäätmeid ringlussevõtvaks ühiskonnaks.

Muudatusettepanek 179
Mojca Drčar Murko

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11;

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 
artiklitega 10 ja 11 ning võimaluse korral 
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eelistatakse alati vanaõli regenereerimist;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et eelistatakse vanaõli materiaalset ringlussevõtmist, 
hoolimata vanaõli käsitleva direktiivi kehtetuks tunnistamisest. Regenereerimine oleks 
kooskõlas ELi väljakuulutatud eesmärgiga saada jäätmeid ringlussevõtvaks ühiskonnaks.

Muudatusettepanek 180
Evangelia Tzampazi

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

c) kui see on tehniliselt võimalik ja 
majanduslikult otstarbekas, ei segata 
omavahel erinevate omadustega vanaõli 
ning vanaõli ei segata muud liiki jäätmete 
või ainetega, kui selline segamine takistab 
nende töötlemist.

c) kui see on tehniliselt võimalik, ei segata 
omavahel erinevate omadustega vanaõli 
ning vanaõli ei segata muud liiki jäätmete 
või ainetega, kui selline segamine takistab 
nende töötlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

c) kui see on tehniliselt võimalik ja 
majanduslikult otstarbekas, ei segata 
omavahel erinevate omadustega vanaõli 
ning vanaõli ei segata muud liiki jäätmete 
või ainetega, kui selline segamine takistab 
nende töötlemist.

c) kui see on tehniliselt võimalik, ei segata 
omavahel erinevate omadustega vanaõli 
ning vanaõli ei segata muud liiki jäätmete 
või ainetega, kui selline segamine takistab 
nende töötlemist.

Or. en
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(Esimese lugemise muudatusettepaneku 56 osaline taasesitamine)

Selgitus

Majandusliku otstarbekuse kriteerium ei ole vastuvõetav. Laevade lammutamine 
Bangladeshis on majanduslikult otstarbekas, kuid keskkonna ja tervise seisukohast 
katastroofiline. Paberi või biojäätmete põletamine on majanduslikult otstarbekas, kuid 
keskkonna seisukohalt absurdne. Mittesegamise puhul tuleb kaaluda ainult tehnilisi 
võimalusi.

Muudatusettepanek 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Kui siseriiklike õigusaktide kohaselt 
kohaldatakse vanaõli suhtes 
regenereerimise nõudeid, võivad 
liikmesriigid näha ette vanaõli 
regenereerimise, kui see on tehniliselt 
teostatav, ning juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikleid 11 ja 
12, piirata vanaõli piiriüleseid saadetisi 
oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele. 

3. Kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
1013/2006 artikleid 11 ja 12, võivad 
liikmesriigid piirata vanaõli piiriüleseid 
saadetisi oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele. 

Or. en

(Muudatusettepanek, mis tuleneb esimese lugemise muudatusettepaneku 56 taasesitamisest)

Selgitus

Kooskõlas olemasolevate õigusaktidega ja ELi väljakuulutatud eesmärgiga saada jäätmeid 
ringlussevõtvaks ühiskonnaks tuleks selgesõnaliselt sätestada vanaõli regenereerimise 
eelistamine. Kui kõnealune eelistamine on ühenduse nõue, siis pole liikmesriikidel enam vaja 
oma nõudeid kohaldada.
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Muudatusettepanek 183
Evangelia Tzampazi

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Kui siseriiklike õigusaktide kohaselt 
kohaldatakse vanaõli suhtes 
regenereerimise nõudeid, võivad 
liikmesriigid näha ette vanaõli 
regenereerimise, kui see on tehniliselt 
teostatav, ning juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikleid 11 ja 
12, piirata vanaõli piiriüleseid saadetisi 
oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele.

3. Kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
1013/2006 artikleid 11 ja 12, võivad 
liikmesriigid piirata vanaõli piiriüleseid 
saadetisi oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Kui siseriiklike õigusaktide kohaselt 
kohaldatakse vanaõli suhtes 
regenereerimise nõudeid, võivad 
liikmesriigid näha ette vanaõli 
regenereerimise, kui see on tehniliselt 
teostatav, ning juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikleid 11 ja 
12, piirata vanaõli piiriüleseid saadetisi 
oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele.

3. Kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
1013/2006 artikleid 11 ja 12, võivad 
liikmesriigid piirata vanaõli piiriüleseid 
saadetisi oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et eelistatakse vanaõli materiaalset ringlussevõtmist, 
hoolimata vanaõli käsitleva direktiivi kehtetuks tunnistamisest. Regenereerimine oleks 
kooskõlas ELi väljakuulutatud eesmärgiga saada jäätmeid ringlussevõtvaks ühiskonnaks.

Muudatusettepanek 185
Mojca Drčar Murko

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Kui siseriiklike õigusaktide kohaselt 
kohaldatakse vanaõli suhtes 
regenereerimise nõudeid, võivad 
liikmesriigid näha ette vanaõli 
regenereerimise, kui see on tehniliselt 
teostatav, ning juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikleid 11 ja 
12, piirata vanaõli piiriüleseid saadetisi 
oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele.

3. Kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
1013/2006 artikleid 11 ja 12, võivad 
liikmesriigid piirata vanaõli piiriüleseid 
saadetisi oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele.

Or. en

Selgitus

Veidi ümber sõnastatud artikli 18 lõige 3, et viia see kooskõlla artikli 18 lõike 1 punkti b uue 
sõnastusega.

Muudatusettepanek 186
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 18 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Kui siseriiklike õigusaktide kohaselt 
kohaldatakse vanaõli suhtes 
regenereerimise nõudeid, võivad 
liikmesriigid näha ette vanaõli 

3. Kui tehnilised, majanduslikud ja 
korralduslikud tingimused seda lubavad, 
rakendavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid vanaõli töötlemisel 
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regenereerimise, kui see on tehniliselt 
teostatav, ning juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikleid 11 ja 
12, piirata vanaõli piiriüleseid saadetisi 
oma territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele. 

regenereerimise eelistamiseks. Sellest 
tulenevalt võivad liikmesriigid juhtudel,
kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
1013/2006 artikleid 11 ja 12, piirata 
vanaõli piiriüleseid saadetisi oma 
territooriumilt põletus- või 
koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 
vanaõli regenereerimisele. 

Or. de

(Esimene lause tuleneb direktiivi 75/439 artikli 3 esimesest lõigust)

Selgitus

Direktiivi 75/439 vanaõli regenereerimise eelistamise põhimõtet tuleks säilitada. Arvestades, 
et nõudlus nafta järele üha kasvab, samal ajal kui naftaressursid pidevalt kahanevad, on 
oluline iga kättesaadav allikas ära kasutada. Nafta ülemaailmne tähtsus teeb regenereerimise 
eelistamise säilitamise hädavajalikuks. 

Muudatusettepanek 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Biojäätmed Biojäätmete kogumine ja kasutamine 
1. Eelistatud on biojäätmete materjalina 
taaskasutamine. 
2. Aastaks ...* töötavad liikmesriigid välja 
biojäätmete liigiti kogumise süsteemi. 

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, mis on kooskõlas artiklitega 10 
ja 11, et innustada:

3. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, mis on kooskõlas artiklitega 10 
ja 11, et innustada:

a) biojäätmete liigiti kogumist;
b) biojäätmete sellist töötlemist, mis täidab 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse nõudeid;

b) biojäätmete sellist töötlemist, mis täidab 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse nõudeid;

c) biojäätmetest valmistatud 
keskkonnaohutute materjalide kasutamist.

c) biojäätmetest valmistatud 
keskkonnaohutute materjalide kasutamist.

Komisjon teostab biojäätmete käitlemise 
hindamise, et vajaduse korral esitada 

Komisjon teostab biojäätmete käitlemise 
hindamise, et vajaduse korral esitada 
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ettepanek. ettepanek.
*3 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Biojäätmete määratlus peab olema ühise seisukoha tekstis esitatust selgem ja ammendavam.

Muudatusettepanek 188
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Biojäätmed Biojäätmete kogumine ja kasutamine
Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, mis on kooskõlas artiklitega 10 
ja 11, et innustada:

1. Eelistatud on biojäätmete materjalina 
taaskasutamine.

a) biojäätmete liigiti kogumist; 2. Artiklis 1 kehtestatud eesmärkide 
rakendamiseks töötavad liikmesriigid 
aastaks ...* välja biojäätmete liigiti 
kogumise süsteemi. 

b) biojäätmete sellist töötlemist, mis täidab 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse 
nõudeid;
c) biojäätmetest valmistatud 
keskkonnaohutute materjalide kasutamist.
Komisjon teostab biojäätmete käitlemise 
hindamise, et vajaduse korral esitada 
ettepanek.

*3 aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 112.

Biojäätmetel on oluline osa metaaniheite vähendamisel. Lisaks aitab biojäätmete 
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taaskasutamine kaasa ressursside kaitsmisele, mis muidu oleks asjaomastel eesmärkidel ära 
kasutatud. Eelistada tuleks biojäätmete materjalina taaskasutamist. 

Muudatusettepanek 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, mis on kooskõlas artiklitega 10 
ja 11, et innustada:

Liikmesriigid võtavad hiljemalt ...*
aastaks meetmeid, mis on kooskõlas 
artiklitega 1 ja 10, et tagada:

a) biojäätmete liigiti kogumist; a) biojäätmete liigiti kogumise süsteemide 
loomist;

b) biojäätmete sellist töötlemist, mis täidab 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse nõudeid;

b) biojäätmete sellist töötlemist, mis täidab 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse nõudeid;

c) biojäätmetest valmistatud 
keskkonnaohutute materjalide kasutamist.

c) biojäätmetest valmistatud 
keskkonnaohutute materjalide kasutamist.

Komisjon teostab biojäätmete käitlemise 
hindamise, et vajaduse korral esitada 
ettepanek.

Biojäätmete kogumise ja töötlemise 
miinimumohutusnõuded, 
keskkonnaalased ja 
kvaliteedikriteeriumid, sealhulgas 
saasteainete piirväärtused biojäätmetest 
toodetud ohutute materjalide 
kasutamiseks, kehtestatakse artikli 36 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras. 
Hiljemalt ...* aastaks esitab komisjon 
õigusakti ettepaneku biojäätmete liigiti 
kogumise miinimumeesmärkide kohta. 
_______

* ELT: lisage kuupäev; 3 aasta möödudes 
käesoleva direktiivi jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb esimese lugemise muudatusettepanekutel 112 ja 138. Biojäätmete 
valdkonnas meetmete võtmist ei saa jätta liikmesriikide hea tahte ega komisjoni uurimuse 
tulemuste määrata. Teadmisi on piisavalt, et juba praegu konkreetseid meetmeid nõuda. 
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Liikmesriigid peaksid olema kohustatud looma kolme aasta jooksul biojäätmete liigiti 
kogumise süsteemi. Kogumise, töötlemise ja kasutamise ohutuskriteeriumid tuleb vastu võtta 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras. Biojäätmete kogumise alased eesmärgid tuleb vastu 
võtta kaasotsustamismenetluse korras. 

Muudatusettepanek 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 19 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, mis on kooskõlas artiklitega 10 
ja 11, et innustada:

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, mis on kooskõlas artiklitega 10 
ja 11, et:

a) biojäätmete liigiti kogumist; a) töötada välja biojäätmete liigiti 
kogumise süsteem, kus eelistus antakse 
biojäätmete materjalina taaskasutamisele;

b) biojäätmete sellist töötlemist, mis täidab 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse nõudeid;

b) tagada biojäätmete selline töötlemine, 
mis täidab kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse nõudeid;

c) biojäätmetest valmistatud 
keskkonnaohutute materjalide kasutamist.

c) tagada biojäätmetest valmistatud 
keskkonnaohutute materjalide kasutamine, 
sealhulgas kogumise miinimumeesmärgid 
ja komposti kasutamise normid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 112 osaline taasesitamine, et 
muuta biojäätmeid käsitlevad sätted veidi karmimaks.

Muudatusettepanek 191
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 19 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Komisjon teostab biojäätmete käitlemise Komisjon esitab hiljemalt 2 aastat pärast 
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hindamise, et vajaduse korral esitada 
ettepanek.

käesoleva direktiivi jõustumist 
biojäätmeid käsitleva õigusakti 
ettepaneku. Kõnealusel eesmärgil teostab
komisjon biojäätmete käitlemise 
hindamise.

Or. de

Selgitus

Biojäätmetega seonduv tuleb reguleerida Euroopa tasandil, et tagada täies ulatuses kvaliteet 
ja ohutusnormid. Komisjonilt on juba mitu korda nõutud igakülgse õigusakti ettepaneku 
esitamist. 

Muudatusettepanek 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 19 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Komisjon teostab biojäätmete käitlemise 
hindamise, et vajaduse korral esitada 
ettepanek.

Komisjon teostab biojäätmete käitlemise 
hindamise 31. detsembriks 2008, et 
vajaduse korral esitada õigusakti 
ettepanek. 

Or. fr

Selgitus

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 138 osaline taasesitamine.

Muudatusettepanek 193
María Sornosa Martínez

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 19 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Komisjon teostab biojäätmete käitlemise 
hindamise, et vajaduse korral esitada 

Komisjon esitab õigusakti ettepaneku 
biojäätmete keskkonnaohutu käitlemise 
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ettepanek. kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 194
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 19 a
Biojäätmete töötlemine

1. Biojäätmete tekitajad ja valdajad 
töötlevad jäätmeid enne maapinnale 
laotamist, tagamaks, et see on inimeste, 
loomade ja taimede tervise seisukohast 
ohutu. Sama menetlust kohaldatakse ka 
restoranidest ja toitlustusasutustest pärit 
toidujäätmete suhtes, kui ei ole kohustust 
kõrvaldada jäätmeid vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1774/2002 sätetele.
2. Komisjon võtab artikli 36 lõikes 2 
kohaselt vastu rakendusmeetmed ja 
määrab kindlaks haiguste leviku 
ärahoidmise ja taimekaitsega seotud 
minimaalsed ohutusnõuded. 
3. Tagamaks, et biojäätmete maapinnale 
laotamine toimub keskkonnaohutul viisil, 
võtab komisjon artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras 
vastu rakendusmeetmed, milles 
määratakse kindlaks keskkonnaalased ja 
kvaliteedikriteeriumid, millele biojäätmed 
peavad vastama, et neid saaks kasutada 
põllumajanduslikul, metsanduslikul või 
aianduslikul eesmärgil kasutatava maa 
pinnale laotamiseks ning et neid ei saaks 
enam käsitleda jäätmetena. 
4. Lõikes 3 toodud rakendusmeetmed 
sisaldavad vähemalt raskete metallide, 
võõrkehade, elujõuliste seemnete ja 
taimeosade siduvaid piirväärtusi ning 
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sobivate algmaterjalide loetelu.
5. Kriteeriumides võetakse arvesse kõiki 
biojäätmete keskkonnakahjuliku 
kasutamise või veoga seotud ohtusid ning 
need kriteeriumid määratakse tasemel, 
millega tagatakse inimeste tervise ja 
keskkonna kaitse kõrge tase. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 112.

Biojäätmetel on oluline osa metaaniheite vähendamisel. Lisaks aitab biojäätmete 
taaskasutamine kaasa ressursside kaitsmisele, mis muidu oleks asjaomastel eesmärkidel ära 
kasutatud. Eelistada tuleks biojäätmete materjalina taaskasutamist.

Muudatusettepanek 195
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 19 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 19 b
Kontrollimine

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 19 a 
nõuetele vastamise kontrollimiseks 
töötatakse välja ja võetakse kasutusele 
kvaliteedikontrollisüsteemid. 
2. Liikmesriigid tagavad regulaarsete 
ajavahemike järel kahjulike ainete 
sisalduse testide teostamise. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 112.
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Biojäätmetel on oluline osa metaaniheite vähendamisel. Lisaks aitab biojäätmete 
taaskasutamine kaasa ressursside kaitsmisele, mis muidu oleks asjaomastel eesmärkidel ära 
kasutatud. Eelistada tuleks biojäätmete materjalina taaskasutamist.

Muudatusettepanek 196
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 19 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 19 c
Toidujäätmed

Töötlemata toidujäätmete taaskasutamine 
söödana on keelatud. Litsentseeritud 
ettevõtted viivad läbi toidujäätmete 
kontrollitava kõrvaldamise ning 
asjakohaste toimingute abil toidujäätmed 
steriliseeritakse ja kõrvaldatakse ohutult. 
Toidujäätmete kasutamist sigade söödas 
võivad liikmesriigid lubada üksnes 
tingimusel, et igakülgselt teostatakse 
järelevalvet ohutu taaskasutamise, 
steriliseerimise ja määruse (EÜ) nr 
1774/2002 teiste sätete järgimise üle. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 98/113. 

Keskköökidest ja toitlustusasutustest pärinevate töötlemata toidujäätmetega söötmine kujutab 
endast tohutut haigusriski. Kui reguleeritud ja järelevalvega kõrvaldamissüsteemi ei 
eksisteeri, on söötmiskeelu kohaldamine teostamatu. 

Kontrollitavalt steriliseeritud toidujäätmete kasutamine söödas võiks olla range järelevalve 
all lubatud, et hoida ära ebaseaduslikku töötlemata jäätmetega söötmist. 
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Muudatusettepanek 197
Péter Olajos

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 20 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid kehtestavad nõude, et iga 
asutus või ettevõtja, kes kavatseb tegeleda 
jäätmetöötlusega, peab hankima selleks 
pädevalt asutuselt loa.

1. Liikmesriigid kehtestavad nõude, et iga 
asutus või ettevõtja, kes kavatseb tegeleda 
jäätmetöötlusega, peab hankima selleks 
pädevalt asutuselt või sellega lepingu 
sõlminud organisatsioonilt sertifikaadil 
põhineva loa.

Or. hu

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides valitseb tava, mille puhul jäätmetöötluslubasid asendab 
sertifitseerimine akrediteeritud asutuse poolt, millel on tehniline, finantsalane või kutsealane 
pädevus ning mida kontrollib pädev asutus. Ametlikke lubasid asendav hästitoimiv süsteem, 
mis edendaks seaduskuulekat käitumist, ei ole ilma esialgset sõnastust täiendamata võimalik.

Muudatusettepanek 198
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 20 lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

5. Tingimusel et käesoleva artikli nõuded 
on täidetud, võib muude siseriiklike või 
ühenduse õigusaktide kohaselt koostatud 
lubasid ühendada lõikes 1 nimetatud loaga 
üheks loaks, kui selline vorm väldib teabe 
põhjendamatut dubleerimist ja käitaja või 
pädeva asutuse töö kordamist. 

5. Tingimusel et käesoleva artikli nõuded 
on täidetud, ühendatakse muude 
siseriiklike või ühenduse õigusaktide 
kohaselt koostatud load lõikes 1 nimetatud 
loaga üheks loaks, kui selline vorm väldib 
teabe põhjendamatut dubleerimist ja käitaja 
või pädeva asutuse töö kordamist.

Or. en

Selgitus

Lubade dubleerimist tuleks vältida. Üks saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) 
direktiivi eesmärke on ühendada kõik keskkonnaalased load üheks loaks, seetõttu tuleks seda 
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kohaldada ka jäätmeid käsitlevate õigusaktide kohaste mis tahes lubade suhtes. 

Muudatusettepanek 199
Françoise Grossetête

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 20 lõige 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

5 a. Kõikide ohtlikke jäätmeid töötlevate 
rajatiste lubade suhtes kohaldatakse 
erinõudeid, mis sisaldavad kirjeldust 
kavandatud meetmetest, mille abil 
tagatakse, et rajatise kujundus, sisseseade 
ja haldamine vastavad selles 
töödeldavatele jäätmeliikidele ja nendega 
seotud ohtudele. 
Pädeva asutuse poolt väljastatud loas on 
ära toodud järgmine:
– töödeldavate ohtlike jäätmete kogused ja 
liigid;
– jäätmetöötluse tehnilised omadused, mis 
tagavad optimaalse keskkonnakaitse ja 
kõrge ohutustaseme. 
Kui mitteohtlikke jäätmeid käitleva 
rajatise käitaja kavatseb oma tegevust 
muuta ja hakata käitlema ka ohtlikke 
jäätmeid, käsitatakse seda olulise 
muutusena direktiivi 96/61/EÜ artikli 2 
lõike 10 punkti b tähenduses ja 
kohaldatakse kõnealuse direktiivi artikli 
12 lõiget 2. 

Or. en

Selgitus

Ohtlikke jäätmeid töötlevatele rajatistele väljastatud lubades tuleks arvesse võtta ohtlike 
jäätmete iseärasusi ja nende töötlemisega seotud riske. Erandeid ei tohi teha. Esimesel 
lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 58 käsitles kõnealuseid erinõudeid. 
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Muudatusettepanek 200
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 21

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 21 välja jäetud
Loanõudest vabastamine

Liikmesriigid võivad vabastada artikli 20 
lõikes 1 sätestatud nõudest asutused või 
ettevõtjad, kes tegelevad järgmiste 
toimingutega: 
a) oma tavajäätmete kõrvaldamine 
jäätmete tekkekohas või
b) jäätmete taaskasutamine.

Or. fr

Selgitus

Jäätmetöötlemise loa taotlemise nõudest vabastada ei saa. Selliste erandite lubamine oleks 
praeguste eeskirjadega võrreldes samm tagasi ja kujutaks märkimisväärset ohtu keskkonnale 
ja inimeste tervisele. 

Muudatusettepanek 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 21

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad vabastada artikli 20 
lõikes 1 sätestatud nõudest asutused või 
ettevõtjad, kes tegelevad järgmiste 
toimingutega:

Liikmesriigid võivad vabastada artikli 20 
lõikes 1 sätestatud nõudest asutused või 
ettevõtjad, kes tegelevad oma tavajäätmete 
kõrvaldamisega jäätmete tekkekohas.

a) oma tavajäätmete kõrvaldamine 
jäätmete tekkekohas või

b) jäätmete taaskasutamine.

.
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Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 161 osaline taasesitamine)

Selgitus

Vastuvõetamatu on anda liikmesriikidele ulatuslik võimalus vabastada mõni 
taaskasutamistoiming, sealhulgas isegi ohtlike jäätmetega seotu, loa taotlemisest.

Muudatusettepanek 202
Péter Olajos

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 22 lõike 1 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriik soovib lubada artikliga 
21 ette nähtud erandeid, näeb ta iga 
tegevusliigi suhtes ette üldeeskirjad, milles 
määratakse erandiga hõlmata võidavate
jäätmete liigid ja kogused ning kasutatav 
töötlemisviis.

1. Kui liikmesriik soovib lubada artikliga 
21 ette nähtud erandeid, näeb ta iga 
tegevusliigi suhtes ette üldeeskirjad, milles 
määratakse erandiga hõlmata võidavate 
jäätmete liigid ja kogused ning kasutatav 
töötlemisviis. Erandi lubamise tingimuste 
olemasolu peab kontrollima selleks 
volitatud asutus.

Or. hu

Muudatusettepanek 203
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 22 välja jäetud
Vabastamise tingimused

1. Kui liikmesriik soovib lubada artikliga 
21 ette nähtud erandeid, näeb ta iga 
tegevusliigi suhtes ette üldeeskirjad, milles 
määratakse erandiga hõlmata võidavate 
jäätmete liigid ja kogused ning kasutatav 
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töötlemisviis.
Eeskirjad peavad olema koostatud 
selliselt, et tagatakse jäätmetöötluse 
vastavus artiklile 10. Artikli 21 punktis a 
osutatud kõrvaldamistoimingute puhul 
tuleks arvesse võtta parimat võimalikku 
tehnikat.

2. Lisaks lõikega 1 ette nähtud 
üldeeskirjadele sätestavad liikmesriigid 
ohtlike jäätmetega seotud erandite 
eritingimused, sealhulgas tegevusliigid, 
aga ka muud taaskasutamise eri vormide 
teostamiseks vajalikud nõuded ning 
vajaduse korral jäätmetes sisalduda 
võivate ohtlike ainete piirväärtused ning 
samuti heite piirväärtused.
3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
lõigete 1 ja 2 alusel ette nähtud 
üldeeskirjadest.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek, mis on esitatud sidususe tagamiseks muudatusettepanekuga 21.

Muudatusettepanek 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 22 lõike 1 teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Ohtlike jäätmete töötlemiseks erandeid ei 
tehta. 

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 161 osaline taasesitamine muudetud kujul)

Selgitus

Ohtlike jäätmete töötlemine peab alati toimuma loa alusel.
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Muudatusettepanek 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 22 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Lisaks lõikega 1 ette nähtud 
üldeeskirjadele sätestavad liikmesriigid 
ohtlike jäätmetega seotud erandite 
eritingimused, sealhulgas tegevusliigid, 
aga ka muud taaskasutamise eri vormide 
teostamiseks vajalikud nõuded ning 
vajaduse korral jäätmetes sisalduda 
võivate ohtlike ainete piirväärtused ning 
samuti heite piirväärtused.

välja jäetud

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 188 taasesitamine)

Selgitus

Ohtlike jäätmete töötlemine peab alati toimuma loa alusel.

Muudatusettepanek 206
Anne Laperrouze

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 22 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Lisaks lõikega 1 ette nähtud 
üldeeskirjadele sätestavad liikmesriigid 
ohtlike jäätmetega seotud erandite 
eritingimused, sealhulgas tegevusliigid, 
aga ka muud taaskasutamise eri vormide 
teostamiseks vajalikud nõuded ning 
vajaduse korral jäätmetes sisalduda 
võivate ohtlike ainete piirväärtused ning 
samuti heite piirväärtused.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 188: need erandid ei ole 
õigustatud ja tuleb seega välja jätta. 

Muudatusettepanek 207
Françoise Grossetête

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 22 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Lisaks lõikega 1 ette nähtud 
üldeeskirjadele sätestavad liikmesriigid 
ohtlike jäätmetega seotud erandite 
eritingimused, sealhulgas tegevusliigid, 
aga ka muud taaskasutamise eri vormide 
teostamiseks vajalikud nõuded ning 
vajaduse korral jäätmetes sisalduda 
võivate ohtlike ainete piirväärtused ning 
samuti heite piirväärtused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Igasugustel ohtlikke jäätmeid töötlevatel rajatistel peab olema selleks luba. Erandeid ei tohi 
teha. Muudatusettepaneku 188 taasesitamine jätab ohtlike jäätmetega seotud toimingutele 
ettenähtud erandid välja. 

Muudatusettepanek 208
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 23 lõike 1 punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

c) asutustest ja ettevõtjatest, kes on 
vastavalt artiklile 21 loanõudest 

c) asutustest.
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vabastatud.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek, mis on esitatud sidususe saavutamiseks artikli 22 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 23 lõige esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Bürokraatia vähendamiseks kasutatakse 
võimaluse korral registreerimisprotsessi 
jaoks olulise teabe saamiseks pädevates 
asutustes juba olemasolevaid andmeid.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitamist. Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 163, mille 
eesmärgiks on haldusalaste toimingute dubleerimise vältimine. 

Muudatusettepanek 210
Avril Doyle

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 24

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Miinimumstandardid Loanõuded
1. Tehnilised miinimumstandardid 
töötlustoimingute kohta, mille suhtes 
kehtib artikli 20 kohaselt loanõue, võib 
kehtestada, kui on tõendeid, et selliste 
miinimumstandardite kehtestamine on 
kasulik inimese tervise või keskkonna 

Kõigil ohtlikke jäätmeid töötlevatel 
rajatistel peab olema direktiivi 96/61/EÜ 
sätete kohaselt väljastatud luba.
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kaitse seisukohast. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
2. Selliste miinimumstandarditega 
hõlmatakse ainult selliseid 
jäätmetöötlustoiminguid, mis ei ole 
hõlmatud direktiiviga 96/61/EÜ või mida 
ei oleks asjakohane selle direktiiviga 
hõlmata.

Ilma et see piiraks direktiivi 96/61/EÜ 
kohaldamist, sisaldab pädevatele 
asutustele esitatud loataotlus kirjeldust 
kavandatud meetmetest, mille abil 
tagatakse, et rajatise kujundus, sisseseade 
ja haldamine vastavad selles 
töödeldavatele jäätmeliikidele ja nendega 
seotud ohtudele.

3. Miinimumstandardid: Pädeva asutuse poolt väljastatud loas on 
ära toodud järgmine:

a) on suunatud jäätmetöötlustoimingu 
peamistele keskkonnamõjudele;

– töödeldavate ohtlike jäätmete kogused ja 
liigid,

b) tagavad jäätmetöötluse vastavalt 
artiklile 10;

– jäätmetöötluse tehnilised omadused, mis 
tagavad optimaalse keskkonnakaitse ja 
kõrge ohutustaseme.

c) võtavad arvesse parimat võimalikku 
tehnikat; ja

Kui mitteohtlike jäätmeid käitleva rajatise 
käitaja kavatseb oma tegevust muuta ja 
hakata käitlema ka ohtlikke jäätmeid, 
käsitatakse seda olulise muutusena 
direktiivi 96/61/EÜ artikli 2 lõike 10 
punkti b tähenduses ja kohaldatakse 
kõnealuse direktiivi artikli 12 lõiget 2.

d) vajaduse korral sisaldavad töötlemise 
kvaliteediga ja toimingutele esitatud 
nõuetega seotud elemente.

4. Miinimumstandardid toimingute 
suhtes, mille suhtes kehtib artikli 23 
punktide a ja b kohaselt registreerimise 
nõue, võetakse vastu siis, kui on tõendeid, 
et selliste miinimumstandardite 
kehtestamine on kasulik inimese tervise ja 
keskkonna kaitse või siseturu häirete 
ärahoidmise seisukohast; 
miinimumstandardid sisaldavad kogujate, 
vedajate, edasimüüjate ja vahendajate 
tehnilise kvalifikatsiooniga seotud 
elemente. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu artikli 36 
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lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

(Põhineb esimese lugemise muudatusettepanekul 58)

Selgitus

Igasugustel ohtlikke jäätmeid töötlevatel rajatistel peab vastavalt IPPC direktiivile olema 
selleks luba. Erandeid ei tohi teha. Kõigi suhtes, kes käitlevad ohtlikke jäätmeid, kohaldatakse 
samu eeskirju. Muudatusettepanek on üsna sarnane 2000. aasta detsembris vastu võetud 
jäätmete põletamist käsitleva direktiivi olemasolevale spetsifikatsioonile. 

Muudatusettepanek 211
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 24 lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4 a. Käesoleva artikli kohaselt vastu 
võetud miinimumstandardeid ei käsitata 
ühenduse õigusaktina määruse (EÜ) nr 
1013/2006 artikli 12 lõike 1 punkti c 
esimese taande tähenduses. 

Or. de

Selgitus

Käesolev artikkel lisati ühisesse seisukohta, kuid see on piiriüleste jäätmesaadetiste puhul 
küsitav. Kui jäätmeid saadetakse taaskasutamiseks, võib jäätmesaadetisi käsitleva määruse 
alusel esitada vastuväite, kui selle rajatise standardid, kuhu jäätmed saadetakse, on 
madalamad kui saatjariigis. Kuid see ei kehti enam juhul, kui standardid kehtestatakse 
ühenduse tasandil. Pole õigustust jätta need põhjused välja, kui miinimumstandardid 
kehtestatakse komiteemenetluse kohaselt.
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Muudatusettepanek 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 25 lõige 3 punkt e ja e a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

e) üldine jäätmekäitluspoliitika, sealhulgas 
kavandatavad jäätmekäitlustehnoloogiad ja 
-meetodid või poliitika, mis käsitleb 
jäätmeid, mille käitlemisega on seotud 
erilised probleemid.

e) üldine jäätmekäitluspoliitika, sealhulgas 
kavandatavad jäätmekäitlustehnoloogiad ja 
-meetodid või poliitika, mis käsitleb 
jäätmeid, mille käitlemisega on seotud 
erilised probleemid; kavaga hõlmatava 
alaga seotud konkreetsetel põhjustel 
säilitatakse vajaduse korral 
jäätmekäitluspoliitikas või jäetakse sellest 
välja teatud taaskasutamis- või 
kõrvaldamisviisid, et vastata artiklites 1 ja 
10 kehtestatud eesmärkidele või muudele 
keskkonnavaldkonnas kehtivatele 
ühenduse eeskirjadele;
e a) vajaduse korral kavaga hõlmatava 
alaga seotud jäätmete impordi või 
ekspordi piirangud.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada tervise ja keskkonna kaitsega seotud eesmärkide järgimine, peavad kavad 
võtma arvesse kavaga hõlmataval alal valitsevat olukorda. Jäätmekäitlus ei tohi luua, 
säilitada või võimendada olukordi, mille puhul on olemas tõendatud oht kahjustada inimeste 
tervist või õhu, vee või mulla kvaliteeti. 

Muudatusettepanek 213
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 26 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid määravad jäätmetekke 
vältimise meetmete suhtes kindlaks 
asjakohased konkreetsed kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed võrdlusnäitajad, mis 
võetakse vastu meetmete edenemise 

välja jäetud
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jälgimiseks ja hindamiseks, ning võivad 
samal eesmärgil määrata muud kui lõikes 
4 osutatud konkreetsed kvalitatiivsed või 
kvantitatiivsed eesmärgid ja näitajad.

Or. de

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku (muudatusettepanek 70) alusel tehakse 
ettepanek lõige 3 ja 4 välja jätta.

Muudatusettepanek 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 26 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid määravad jäätmetekke 
vältimise meetmete suhtes kindlaks 
asjakohased konkreetsed kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed võrdlusnäitajad, mis 
võetakse vastu meetmete edenemise 
jälgimiseks ja hindamiseks, ning võivad 
samal eesmärgil määrata muud kui lõikes 
4 osutatud konkreetsed kvalitatiivsed või 
kvantitatiivsed eesmärgid ja näitajad. 

3. Liikmesriigid määravad jäätmetekke 
vältimise meetmete suhtes kindlaks 
asjakohased konkreetsed kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed võrdlusnäitajad, mis 
võetakse vastu meetmete edenemise 
jälgimiseks ja hindamiseks, ning võivad 
samal eesmärgil määrata konkreetsed 
kvalitatiivsed või kvantitatiivsed eesmärgid 
ja näitajad, mis on veel rangemad kui 
artiklis 7 a osutatud. 

Or. en

(Uus muudatusettepanek, mis põhineb kodukorra eeskirja 62 lõike 2 punktil c ja on kooskõlas 
esimese lugemise muudatusettepanekutega 38, 108, 157, 140, 141)

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et saavutada sidusus raportööri muudatusettepanekuga 18 või 
käesoleva muudatusettepaneku autorite jäätmetekke vältimist käsitleva rangema 
muudatusettepanekuga. Kui jäätmetekke vältimise eesmärgid kehtestatakse ühenduse tasandil, 
võivad liikmesriigid määrata üksnes eesmärke, mis on veelgi rangemad.
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Muudatusettepanek 215
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 26 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4. Jäätmetekke vältimise meetmete 
indikaatorid võib võtta vastu artikli 36 
lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku (muudatusettepanek 70) alusel tehakse 
ettepanek lõige 3 ja 4 välja jätta.

Muudatusettepanek 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 26 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4. Jäätmetekke vältimise meetmete 
indikaatorid võib võtta vastu artikli 36 
lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

(Uus muudatusettepanek, mis põhineb kodukorra eeskirja 62 lõike 2 punktil c ja on kooskõlas 
esimese lugemise muudatusettepanekutega 38, 108, 157, 140, 141)

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et saavutada sidusus raportööri muudatusettepanekuga 18 või 
käesoleva muudatusettepaneku autorite jäätmetekke vältimist käsitleva rangema 
muudatusettepanekuga. Kui komisjon esitab 2009. aastal näitajad kaasotsustamismenetluse 
korras vastu võtmiseks, siis pole komiteemenetlust vaja.
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Muudatusettepanek 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 28

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad vastavalt direktiivile 
2003/35/EÜ või vajaduse korral vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 
2001. aasta direktiivile 2001/42/EÜ
teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta, et 
asjakohastel sidusrühmadel ja 
ametiasutustel ning üldsusel on võimalus 
osaleda jäätmekavade ja jäätmetekke 
vältimise programmide väljatöötamises 
ning et neil on ka pärast väljatöötamist 
olemas juurdepääs kavadele ja 
programmidele. Liikmesriigid panevad 
kavad ja programmid üles veebilehele, mis 
on avalikkusele kättesaadav. 

Liikmesriigid tagavad vastavalt direktiivile 
2003/35/EÜ või vajaduse korral vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 
2001. aasta direktiivile 2001/42/EÜ
teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta, et 
asjakohastel sidusrühmadel ja 
ametiasutustel ning üldsusel on võimalus 
osaleda jäätmekavade ja jäätmetekke 
vältimise programmide väljatöötamises 
ning et neil on ka pärast väljatöötamist 
olemas juurdepääs kavadele ja 
programmidele. Liikmesriigid panevad 
kavad ja programmid üles veebilehele, mis 
on avalikkusele kättesaadav. Liikmesriigid 
tagavad, et ametiasutuste või nende nimel 
tegutsevate ettevõtete poolt jäätmekäitluse 
valdkonnas vastu võetavate otsuste puhul 
võimaldatakse üldsuse osalemine, teabele 
juurdepääs ja kohtu poole pöördumise 
võimalus vastavalt direktiivile 
2003/35/EÜ1, kui kõnealused otsused 
puudutavad jäätmete ringlussevõtu, 
taaskasutamise või kõrvaldamise viisi 
valimist või vastavate rajatiste asukohta. 
1 ELT L 156, 25.6.2003, lk 17.

Or. fr

Selgitus

Jäätmekäitluse valdkonnas tuleb üldsusele pakkuda direktiivis 2003/35/EÜ ette nähtud
osalemisvõimalust ja teavet ning õiguskaitsevahendeid. Lisaks vajadusele pakkuda 
nõuetekohast osalemisvõimalust ja teavet kodanikuühiskonnale, üldsusele ja asjaomastele 
ettevõtjatele, on nimetatud tagatised vajalikud ka selleks, et üldsus toetaks võimalikult 
ulatuslikult valitud meetodite rakendamist – see on meetodite edukuse vajalik eeltingimus.
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Muudatusettepanek 218
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 29 a
…* aastaks koostab komisjon aruande 

eesmärgiga kaaluda meetmeid, mis 
võimaldavad tulemuslikumalt täita 
artiklites 1 ja 11 püstitatud eesmärke. 
Kuue kuu jooksul pärast valmimist 
esitatakse aruanne, vajaduse korral koos 
ettepanekutega, nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile.
Aruandes pööratakse eelkõige tähelepanu 
küsimusele, kas II lisa tuleks muuta, 
selleks et:
a) jätta välja juhtumid, mille puhul 
loetletud toimingud või järgnevate
toimingute ahel ei vii kogust või väärtust 
arvestades piisavalt kõrge jäätmete 
kasutamise osakaaluni, nii et see oleks 
artiklis 1 kehtestatud eesmärgi 
seisukohast kasulik;
b) teha kindlaks juhtumid, mille puhul 
loetletud toimingud või järgnevate 
toimingute ahel ei vii kogust või väärtust 
arvestades piisavalt kõrge jäätmete 
kasutamise osakaaluni võrreldes sellega, 
mis kõrvaldatakse kindlaksmääratava 
taaskasutamistoimingu või 
taaskasutamistoimingute ahela osana, 
tagamaks artiklis 1 kehtestatud 
eesmärkide saavutamine. 

Or. en

(Taaskasutamistoimingud koosnevad tihti üksteisele järgnevate taaskasutamistoimingute 
ahelast, kus iga toiminguga optimeeritakse toodangut. Paljudel juhtudel seisneb esimene 

taaskasutamistoiming kõige väärtuslikuma tagasinõudmises, koguseliselt võib olla tegemist 
vähem tähtsa komponendiga. Järgmine taaskasutustoiming võib olla ette nähtud mõne muu 

aine kättesaamiseks jne.)
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Selgitus

Kui II lisa loetellu lisamise hindamiseks kaalutakse kõigest üht toimingut, ei pruugi see anda 
optimaalseid tulemusi. Tegeliku ettekujutuse saamiseks tuleb arvesse võtta kõigi 
taaskasutamistoimingute ahelat tervikuna, mitte ühtainust eraldi toimingut.

Muudatusettepanek 219
Anne Ferreira

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 31 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võivad võtta arvesse 
ühenduse keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemi (EMAS) registris 
registreerimist, eelkõige seoses kontrolli 
sageduse ja intensiivsusega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kontrollide ja inspekteerimiste väärtus ja neist tulenev halduskoormus on proportsionaalne 
kasuga, mis neist tõuseb keskkonna ja inimeste tervise kaitse seisukohalt. Asjaolu, et asutus 
on keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) registris registreeritud, ei tähenda, et 
valvsust või kontrollimist võiks vähendada. 

Selline säte on ohtlik ja tuleks seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 32 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

2. Ohtlike jäätmete kohta säilitatakse 
arvestusdokumente vähemalt kolm aastat, 
välja arvatud ohtlikke jäätmeid vedavate 
asutuste ja ettevõtjate puhul, kes peavad 
selliseid dokumente säilitama vähemalt 12 

2. Ohtlike jäätmete kohta säilitatakse 
arvestusdokumente viis aastat.
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kuud.
Pädeva asutuse või eelmise jäätmevaldaja 
taotlusel esitatakse dokumentaalsed 
tõendid jäätmekäitlustoimingute tegemise 
kohta.

Pädeva asutuse või eelmise jäätmevaldaja 
taotlusel esitatakse dokumentaalsed 
tõendid jäätmekäitlustoimingute tegemise 
kohta.

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
pädevad asutused peavad registrit kõigi 
IV peatükis osutatud ettevõtete ja asutuste 
kohta ning võivad kõnealustelt ettevõtetelt 
ja asutustelt aruandeid nõuda.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 74 taasesitamine)

Selgitus

Ohtlike jäätmete töötlemine ja vedu on tõsine probleem. Mõlema toimingu puhul tuleks 
säilitada dokumente viis aastat, et võimaldada piisavat jälgitavust. Kõik jäätmetega tegelevad 
asutused või ettevõtted peavad olema registrisse kantud. 

Muudatusettepanek 221
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 34 lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

4 a. Hiljemalt kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande alusel, millega kaasneb 
ettepanek, II lisa R1 jaluses osutatud 
põletusrajatiste valemi uuesti läbi. 
Komisjon koostab aruande liikmesriikide 
poolt edastatud teatiste alusel 
põletusrajatiste kohta, mis on kuulutatud 
kui liikmesriigi territooriumil asuvaks 
taaskasutamisrajatiseks, mis kasutab II 
lisa R1 jaluses esitatud valemit. Komisjoni 
aruandes hinnatakse, kas valemil on 
olnud eeldatud mõju ja kas see on loonud 
olulise stiimuli uute suure 
energiatõhususega põletusrajatiste 
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ehitamiseks ja käitamiseks. 
Selleks et pädev asutus kuulutaks rajatise 
taaskasutamis- või kõrvaldamisrajatiseks 
II lisa R1 jaluses esitatud valemi alusel, 
näitab rajatise käitaja, kui palju ostetud 
energiat on vaja jäätmete töötlemiseks, 
ning esitab andmed väljastatud energia 
vormi ja koguse (elektri- ja soojusenergia) 
kohta.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekul 83, mille 
eesmärgiks oli energiatõhususe valem välja jätta. Käesolev kompromiss peaks eelkõige viima 
läbipaistvuseni põletusrajatiste taaskasutamisrajatisteks liigitamisel ja vaatama üle valemi, et 
näha, kas saavutati soovitud mõju. 

Muudatusettepanek 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 34 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 34 a
Jäätmekäitlusealane nõuandefoorum 

1. Komisjon asutab jäätmekäitlusalase 
nõuandefoorumi. 
2. Nõuandefoorum toetab käesoleva 
direktiivi ja muude jäätmeid käsitlevate 
ühenduse õigusaktide tõhusat 
rakendamist. Nõuandefoorum on koht, 
kus vahetatakse parimate 
jäätmekäitlustavade alast teavet, ta aitab 
kaasa rakendussuuniste väljatöötamisele 
ja nõustab jäätmeid käsitlevate ELi 
õigusaktide edasisel väljatöötamisel. 
3. Nõuandefoorum tegutseb komisjoni 
juhtimisel ja koosneb tasakaalustatult 
liikmesriikide esindajatest ning kõigist 
jäätmekäitlusküsimustega seotud 
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sidusrühmadest, näiteks tööstus, 
sealhulgas VKEd ja käsitööettevõtted, 
ametiühingud, edasimüüjad, jaemüüjad, 
keskkonnakaitserühmitused ja 
tarbijakaitseorganisatsioonid.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 80 taasesitamine muudetud kujul)

Selgitus

Komisjon on asutanud nõuandefoorumid õhku ja vett käsitlevate õigusaktide valdkonnas. 
Foorumid aitavad probleeme varakult käsitleda ja parandada seega õigusaktide rakendamist. 
Jäätmeid käsitlevate õigusaktide valdkonnas tuleks asutada samasugune nõuandefoorum. Ei 
piisa üksnes sellest, et ühelt poolt konsulteeritakse liikmesriikidega ja teiselt poolt 
kahepoolselt muude sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 223
Duarte Freitas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 34 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 34 a

Jäätmekäitlusalane nõuandefoorum 
1. Komisjon asutab jäätmekäitlusalase 
nõuandefoorumi.
2. Nõuandefoorumi eesmärk on toetada 
käesoleva direktiivi ja muude jäätmeid 
käsitlevate ühenduse õigusaktide tõhusat 
rakendamist järgmiste meetmete abil:
– parimate jäätmekäitlustavade alase 
teabe vahetamine;
– rakendussuuniste väljatöötamine ning 
– nõustamine jäätmeid käsitlevate ELi 
õigusaktide edasisel väljatöötamisel.
3. Nõuandefoorum tegutseb komisjoni 
juhtimisel ja koosneb tasakaalustatult 
liikmesriikide esindajatest ning kõigist 
jäätmekäitlusküsimustega seotud 
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sidusrühmadest, näiteks tööstus, 
ametiühingud, jaemüüjad, 
keskkonnakaitserühmitused ja 
tarbijakaitseorganisatsioonid. 

Or. en

Selgitus

Erinevalt vee ja õhu kaitsmisest ei asutanud komisjon ELi jäätmekäitlusalaste õigusaktide 
väljatöötamiseks ja rakendamiseks liikmesriikide ja sidusrühmade ühist foorumit. Samal ajal 
on jäätmekäitlussektoris rikkumisi käsitlevate menetluste arv märkimisväärselt suurem. 

(Põhineb esimese lugemise muudatusettepanekul 80)

Muudatusettepanek 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 34 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Artikkel 34 a
Jäätmekäitlusalane nõuandefoorum

1. Komisjon asutab jäätmekäitlusalase 
nõuandefoorumi liikmesriikide ja 
sidusrühmade jaoks. 
2. Nõuandefoorumi eesmärk on toetada 
käesoleva direktiivi ja muude jäätmeid 
käsitlevate ühenduse õigusaktide tõhusat 
rakendamist järgmiste meetmete abil:
– parimate jäätmekäitlustavade alase 
teabe vahetamine;
– rakendussuuniste väljatöötamine ning
– nõustamine jäätmeid käsitlevate ELi 
õigusaktide edasisel väljatöötamisel.

Or. en

(Põhineb esimese lugemise muudatusettepanekul 80)
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Selgitus

Erinevalt vee ja õhu kaitsmisest ei asutanud komisjon ELi jäätmekäitlusalaste õigusaktide 
väljatöötamiseks ja rakendamiseks liikmesriikide ja sidusrühmade ühist foorumit. Samal ajal 
on jäätmekäitlussektoris rikkumisi käsitlevate menetluste arv märkimisväärselt suurem ja 
seetõttu oleks hea sidusrühmadega ulatuslikult konsulteerida.

Muudatusettepanek 225
Karl-Heinz Florenz

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 35 lõige -1 (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

-1. Artikli 3 punkti 1 jäätmete 
määratlusega seoses võtab komisjon 
artikli 36 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras vastu meetmed 
teatud tarbekaupade (nt 
elektroonikaseadmed, kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukid) suhtes, määrates 
kindlaks funktsionaalsed, 
keskkonnaalased ja 
kvaliteedikriteeriumid, mis peavad olema 
täidetud selleks, et võiks määrata, millal 
valdajal tekib kavatsus toode kõrvaldada. 

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 103 põhimõttel.)

Selgitus

Suur hulk jäätmeteks muutunud tooteid, eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmeid 
eksporditakse ebaseaduslikult toodetena EList kolmandatesse riikidesse, kus neid ilma 
igasuguste tervise- ja keskkonnaalaste ettevaatusabinõudeta töödeldakse. Selline 
ebaseaduslik eksport tuleb konkreetsete õiguslike meetmetega peatada. Liikmesriikide 
ekspertide rühm on vastu võtnud suunised, milles kehtestatakse konkreetsed kriteeriumid 
kasutatud elektroonikaseadmetele, mille abil teha kindlaks, kas neid saab käsitada toodetena. 
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Muudatusettepanek 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 35

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib välja töötada suunised 
artikli 3 punktides 14 ja 18 esitatud
taaskasutamise ja kõrvaldamise mõistete 
tõlgendamise kohta. 

1. Komisjon võib välja töötada suunised 
taaskasutamise ja kõrvaldamise mõistete 
tõlgendamise kohta.

Vajaduse korral täpsustatakse II lisa 
koodis R1 esitatud põletusrajatiste valemi 
kohaldamist. Arvesse võib võtta kohalikke 
ilmastikutingimusi nagu külm ilm ja 
kütmise vajadus, kui need mõjutavad 
energia hulka, mida võidakse tehniliselt 
kasutada või toota elektrienergia, kütte, 
jahutuse või tööstusauruna. Samuti võib 
võtta arvesse asutamislepingu artikli 299 
lõike 2 neljandas lõigus osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning 1985. 
aasta ühinemisakti artiklis 25 nimetatud 
alade kohalikke tingimusi. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

1 a. Vastavalt artikli 20 lõikele 4
täpsustatakse põletusrajatiste
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamise valemi kohaldamist. Arvesse 
võib võtta kohalikke ilmastikutingimusi 
nagu külm ilm ja kütmise vajadus, kui need 
mõjutavad energia hulka, mida võidakse 
tehniliselt kasutada või toota elektrienergia, 
kütte, jahutuse või tööstusauruna. Samuti 
võib võtta arvesse asutamislepingu 
artikli 299 lõike 2 neljandas lõigus 
osutatud äärepoolseimate piirkondade ning 
1985. aasta ühinemisakti artiklis 25 
nimetatud alade kohalikke tingimusi. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lisasid võib teaduse ja tehnika arengut 
arvestades kohandada. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

2. Lisasid võib teaduse ja tehnika arengut 
arvestades kohandada. Need meetmed, 
kuni nende eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võidakse 
vastu võtta artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

(Uus tekst nõukogu ühises seisukohas)

Selgitus

Vastavalt artikli 20 lõikele 4 tuleb „energiakasutusega kaasnevat põletamist või 
koospõletamist hõlmava mis tahes loa tingimuseks seada, et energiakasutusel peab olema 
kõrge energiatõhususe tase.” Seetõttu tuleb energiatõhususe valem avaldada kui tehniline 
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suunis, mida kohaldatakse KÕIGI põletusrajatiste suhtes, olenemata sellest, kas nad on 
liigitatud taaskasutamis- või kõrvaldamisrajatisteks. 

Muudatusettepanek 227
Riitta Myller

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 35

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib välja töötada suunised 
artikli 3 punktides 14 ja 18 esitatud
taaskasutamise ja kõrvaldamise mõistete 
tõlgendamise kohta.

1. Komisjon võib välja töötada suunised 
taaskasutamise ja kõrvaldamise mõistete 
tõlgendamise kohta.

Vajaduse korral täpsustatakse II lisa 
koodis R1 esitatud põletusrajatiste valemi 
kohaldamist. Arvesse võib võtta kohalikke 
ilmastikutingimusi nagu külm ilm ja 
kütmise vajadus, kui need mõjutavad 
energia hulka, mida võidakse tehniliselt 
kasutada või toota elektrienergia, kütte, 
jahutuse või tööstusauruna. Samuti võib 
võtta arvesse asutamislepingu artikli 299 
lõike 2 neljandas lõigus osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning 1985. 
aasta ühinemisakti artiklis 25 nimetatud 
alade kohalikke tingimusi. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

1 a. Vastavalt artikli 20 lõikele 4
täpsustatakse põletusrajatiste
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamise valemi kohaldamist. Arvesse 
võib võtta kohalikke ilmastikutingimusi 
nagu külm ilm ja kütmise vajadus, kui need 
mõjutavad energia hulka, mida võidakse 
tehniliselt kasutada või toota elektrienergia, 
kütte, jahutuse või tööstusauruna. Samuti 
võib võtta arvesse asutamislepingu 
artikli 299 lõike 2 neljandas lõigus 
osutatud äärepoolseimate piirkondade ning 
1985. aasta ühinemisakti artiklis 25 
nimetatud alade kohalikke tingimusi. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lisasid võib teaduse ja tehnika arengut 
arvestades kohandada. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lisasid võib teaduse ja tehnika arengut 
arvestades kohandada. Need meetmed, 
kuni nende eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võidakse 
vastu võtta artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

(Uus tekst nõukogu ühises seisukohas)
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Selgitus

Vastavalt artikli 20 lõikele 4 tuleb „energiakasutusega kaasnevat põletamist või 
koospõletamist hõlmava mis tahes loa tingimuseks seada, et energiakasutusel peab olema 
kõrge energiatõhususe tase.” Seetõttu tuleb energiatõhususe valem avaldada kui tehniline 
suunis, mida kohaldatakse KÕIGI põletusrajatiste suhtes, olenemata sellest, kas nad on 
liigitatud taaskasutamis- või kõrvaldamisrajatisteks. See looks kõigile Euroopa 
põletamisrajatistele võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 228
María Sornosa Martínez

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 35

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib välja töötada suunised 
artikli 3 punktides 14 ja 18 esitatud
taaskasutamise ja kõrvaldamise mõistete 
tõlgendamise kohta.

1. Komisjon võib välja töötada suunised 
taaskasutamise ja kõrvaldamise mõistete 
tõlgendamise kohta.

Vajaduse korral täpsustatakse II lisa 
koodis R1 esitatud põletusrajatiste valemi 
kohaldamist. Arvesse võib võtta kohalikke 
ilmastikutingimusi nagu külm ilm ja 
kütmise vajadus, kui need mõjutavad 
energia hulka, mida võidakse tehniliselt 
kasutada või toota elektrienergia, kütte, 
jahutuse või tööstusauruna. Samuti võib 
võtta arvesse asutamislepingu artikli 299 
lõike 2 neljandas lõigus osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning 1985. 
aasta ühinemisakti artiklis 25 nimetatud 
alade kohalikke tingimusi. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

1 a. Vastavalt artikli 20 lõikele 4
täpsustatakse põletusrajatiste
energiatõhususe miinimumnõuete 
kehtestamise valemi kohaldamist. Arvesse 
võib võtta kohalikke ilmastikutingimusi 
nagu külm ilm ja kütmise vajadus, kui need 
mõjutavad energia hulka, mida võidakse 
tehniliselt kasutada või toota elektrienergia, 
kütte, jahutuse või tööstusauruna. Samuti 
võib võtta arvesse asutamislepingu 
artikli 299 lõike 2 neljandas lõigus 
osutatud äärepoolseimate piirkondade ning 
1985. aasta ühinemisakti artiklis 25 
nimetatud alade kohalikke tingimusi. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lisasid võib teaduse ja tehnika arengut 
arvestades kohandada. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lisasid võib teaduse ja tehnika arengut 
arvestades kohandada. Need meetmed, 
kuni nende eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võidakse 
vastu võtta artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
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Or. en

(Uus tekst nõukogu ühises seisukohas)

Selgitus

Vastavalt artikli 20 lõikele 4 tuleb „energiakasutusega kaasnevat põletamist või 
koospõletamist hõlmava mis tahes loa tingimuseks seada, et energiakasutusel peab olema 
kõrge energiatõhususe tase.” Seetõttu tuleb energiatõhususe valem avaldada kui tehniline 
suunis, mida kohaldatakse KÕIGI põletusrajatiste suhtes, olenemata sellest, kas nad on 
liigitatud taaskasutamis- või kõrvaldamisrajatisteks. See looks kõigile Euroopa 
põletamisrajatistele võrdsed tingimused, ühtlustaks keskkonnakaitse taset ja edendaks 
energiatõhusust, nagu komisjon oma eesmärkideks on kuulutanud. 

II lisa liigitused on enamasti direktiivi olulised osad. Ainult direktiivi vähem tähtsaid osi 
tuleks muuta komiteemenetluse korras.

Muudatusettepanek 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 35 lõike 1 teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Vajaduse korral täpsustatakse II lisa 
koodis R1 esitatud põletusrajatiste valemi 
kohaldamist. Arvesse võib võtta kohalikke 
ilmastikutingimusi nagu külm ilm ja 
kütmise vajadus, kui need mõjutavad 
energia hulka, mida võidakse tehniliselt 
kasutada või toota elektrienergia, kütte, 
jahutuse või tööstusauruna. Samuti võib 
võtta arvesse asutamislepingu artikli 299 
lõike 2 neljandas lõigus osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning 1985. 
aasta ühinemisakti artiklis 25 nimetatud 
alade kohalikke tingimusi. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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(Muudatusettepanek on uus tekst nõukogu ühises seisukohas, et tagada sidusus esimese 
lugemise muudatusettepanekuga 83)

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas liigitatakse teatud olmejäätmete põletamine 
taaskasutamistoiminguks, isegi kui põletusrajatised ei kasuta parimat olemasolevat 
tehnoloogiat. Selline liigitamine meelitab veelgi rohkem investeeringuid põletusrajatistesse ja 
vähendab seetõttu investeeringuid korduskasutamisse ja ringlussevõttu, mille abil saaks 
säästa rohkem energiat ja loodusressursse kui põletamine taaskasutab. Seetõttu tuleks 
kõnealune liigitus ühisest seisukohast välja jätta. Tõhususega seotud kaalutlusi on sobivam 
esitada saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi ning jäätmete põletamist 
käsitleva direktiivi läbivaatamisel.
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Muudatusettepanek 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
Lisa -I (uus)

Parlamendi muudatusettepanek

LISA -I

Otsustamisskeem jäätmeid ja kõrvalsaadusi puudutavate otsuste langetamiseks

Or. en

Kas materjal toodeti ettekavatsetult? 
(kas materjali tootmiseks muudeti  
tootmisprotsessi?)

Materjal on tootmisjääk  –-
kohaldatakse– järgmiseid
teste

Kas materjali kasutus on 
kindel?

Kas materjal on kasutamisvalmis ilma 
edasise töötlemiseta o(muu kui tavapärane  
lahutamatult tootmisprotsessi juurde kuuluv

töötlemine)?

Materjali näol on tegemist  jäätmetega

Materjali näol on tegemist  
jäätmetega

Kas materjal on toodetud tootmisprotsessi 
lahutamatu osana? 

Siis on materjal
jäätmete -hulka mittekuuluv-
kõrvalsaadus

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

 EI

EI

EI

 EI

IKas materjali kavandatud kasutus  
on seaduspärane?

Siis on materjal  
toode, mitte

tootmisjääk

Materjali näol on tegemist  
jäätmetega

Materjali näol on tegemist  
jäätmetega

 EI
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Selgitus

Vastavalt kodukorra eeskirja 62 lõike 1 punktile d võib komisjoni teatist (KOM(2007)59, 21. 
veebruar 2007) käsitada kui uut asjaolu, mis ilmnes peale esimest lugemist (13. veebruar 
2007). Kõnealuse teatise II lisas esitatud otsustamisskeem on väga hea vahend otsustamaks, 
kas materjal on kõrvalsaadus või jääde ja tuleks seetõttu lisada jäätmekäitluse raamdirektiivi.

Muudatusettepanek 231
Evangelia Tzampazi

Nõukogu ühine seisukoht
I lisa punkt D 7

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

D 7 Heitmine merre/ookeani, sealhulgas 
ladestamine merepõhja

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek. Jäätmete heitmine merre/ookeani peaks 
olema keelatud, sest see on pikaajalises perspektiivis ohtlik. 

Muudatusettepanek 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
I lisa punkt D 13 jalus **

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

 Kui ei ole ühtegi teist sobivat D koodi, 
võib see hõlmata kõrvaldamiseelseid 
toiminguid, sealhulgas eeltöötlust nagu
muu hulgas sortimist, purustamist, 
kokkupressimist, granuleerimist, 
kuivatamist, tükeldamist, 
konditsioneerimist või eraldamist 
koodidega D1–D12 märgistatud 
toiminguteks.

 Kui ei ole ühtegi teist sobivat D koodi, 
võib see hõlmata kõrvaldamiseelset 
ettevalmistust nagu muu hulgas sortimist, 
purustamist, kokkupressimist, 
granuleerimist, kuivatamist, tükeldamist, 
konditsioneerimist või eraldamist 
koodidega D1–D12 märgistatud 
toiminguteks. See kehtib ka juhul, kui 
pärast ettevalmistust on II lisa R1–R11 
koodide all loetletud toimingute 
kohaldamine üksnes võimalus, kuid mitte 
algusest peale kindel. 
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Or. en

Selgitus

Nõukogu lisatud uut jalust tuleb täpsustada, tegemaks kindlaks, et ettevalmistavaid 
toiminguid, mis ei pruugi kindlalt viia taaskasutamiseni, käsitataks kõrvaldamisena. 

Muudatusettepanek 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Nõukogu ühine seisukoht
I lisa punkt D 13 jalus 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

 Kui ei ole ühtegi teist sobivat D koodi, 
võib see hõlmata kõrvaldamiseelseid 
toiminguid, sealhulgas eeltöötlust nagu 
muu hulgas sortimist, purustamist, 
kokkupressimist, granuleerimist, 
kuivatamist, tükeldamist, 
konditsioneerimist või eraldamist 
koodidega D1–D12 märgistatud 
toiminguteks. 

 Kui ei ole ühtegi teist sobivat D koodi, 
võib see hõlmata kõrvaldamiseelseid 
eeltöötlemist sisaldavaid ettevalmistusi
nagu muu hulgas sortimist, purustamist, 
kokkupressimist, granuleerimist, 
kuivatamist, tükeldamist,
konditsioneerimist või eraldamist 
koodidega D1–D12 märgistatud 
toiminguteks. See kehtib ka juhul, kui 
pärast ettevalmistust on II lisa R1–R11 
koodide all loetletud toimingute 
kohaldamine üksnes võimalus, kuid mitte 
algusest peale kindel. 

Or. de

Selgitus

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

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 
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Muudatusettepanek 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Nõukogu ühine seisukoht
I lisa punkt D 15 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

D 15a. Käesolevas lisas täpsustamata 
ümbertöötlemine, mille tulemusena 
tekkinud lõplikud ühendid või segud 
kõrvaldatakse kas koodidega D1–D15 
märgistatud või II lisas loetletud 
toimingute abil.

Or. de

Selgitus

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

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Muudatusettepanek 235
Riitta Myller

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

R 1 Kasutamine peamiselt kütusena või 
muul viisil energiaallikana*

_______

välja jäetud

* * See hõlmab tahkeid olmejäätmeid töötlevaid 
põletusrajatisi üksnes siis, kui nende 
energiatõhusus on võrdne või suurem kui:
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0,60 rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on 
saanud loa vastavalt ühenduse 
õigusaktidele enne 1. jaanuari 2009,
0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa 
enne 31. detsembrit 2008,
vastavalt järgmisele valemile:
Energiatõhusus = (Ep − ( Ef + Ei)) / (0,97 
x (Ew + Ef))
kus:
Ep on aastane soojuse või elektri kujul 
toodetav energia. Selle arvutamiseks 
korrutatakse elektri kujul saadud energia 
kordajaga 2,6 ning kaubanduslikul 
eesmärgil toodetud soojus kordajaga 1,1 
(GJ aastas).

Ef on süsteemi aastane energiakulu 
kütustest, mis kulub auru tootmisele
(GJ aastas).
Ew on töödeldud jäätmetes sisalduv 
aastane energia, mille väljaarvutamiseks 
kasutatakse jäätmete alumist 
kütteväärtust (GJ aastas)

Ei on aastas imporditav energia, millest 
arvatakse välja Ew ja Ef (GJ aastas).
0,97 on tegur, millega arvestatakse 
koldetuhast ja kiirgusest tingitud 
energiakadu.
Seda valemit kohaldatakse vastavalt 
viitedokumendile jäätmete põletamise 
parima võimaliku tehnika kohta. 

Or. en

(Esitab uuesti esimesel lugemisel 13. veebruaril 2007 vastu võetud muudatusettepaneku 83 
põhipunktid – ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 136)

Selgitus

Artikli 35 kohaselt välja töötatavad tehniliste suuniste dokumendid on kõige sobivam koht 
valemi kehtestamiseks, mis peegeldab kõige õigemini olmejäätmete põletusrajatiste 
seisukohalt parima võimaliku tehnika energiatõhusust ja muid vajalikke parameetreid. 
Kõnealuste direktiivide läbivaatamise kontekstis saab ette võtta nõuetekohase taustauuringu 
selle kohta, missugune tõhususnäitaja vastab elektri ja soojusenergia kombineeritud 
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kasutamisele. 

Muudatusettepanek 236
María Sornosa Martínez

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

R 1 Kasutamine peamiselt kütusena või 
muul viisil energiaallikana*

_______

välja jäetud

* See hõlmab tahkeid olmejäätmeid 
töötlevaid põletusrajatisi üksnes siis, kui 
nende energiatõhusus on võrdne või 
suurem kui: 
0,60 rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on 
saanud loa vastavalt ühenduse 
õigusaktidele enne 1. jaanuari 2009,
0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa 
enne 31. detsembrit 2008,
vastavalt järgmisele valemile:
Energiatõhusus = (Ep − ( Ef + Ei)) / (0,97 
x (Ew + Ef))
kus:
Ep on aastane soojuse või elektri kujul 
toodetav energia. Selle arvutamiseks 
korrutatakse elektri kujul saadud energia 
kordajaga 2,6 ning kaubanduslikul 
eesmärgil toodetud soojus kordajaga 1,1 
(GJ aastas).

Ef on süsteemi aastane energiakulu 
kütustest, mis kulub auru tootmisele
(GJ aastas).
Ew on töödeldud jäätmetes sisalduv 
aastane energia, mille väljaarvutamiseks 
kasutatakse jäätmete alumist 
kütteväärtust (GJ aastas)

Ei on aastas imporditav energia, millest 
arvatakse välja Ew ja Ef (GJ aastas).
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0,97 on tegur, millega arvestatakse 
koldetuhast ja kiirgusest tingitud 
energiakadu.
Seda valemit kohaldatakse vastavalt 
viitedokumendile jäätmete põletamise 
parima võimaliku tehnika kohta. 

Or. en

(Esitab uuesti esimesel lugemisel 13. veebruaril 2007 vastu võetud muudatusettepaneku 83 
põhipunktid – ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 136)

Selgitus

Artikli 35 kohaselt välja töötatavad tehniliste suuniste dokumendid on kõige sobivam koht 
valemi kehtestamiseks, mis peegeldab kõige õigemini olmejäätmete põletusrajatiste 
seisukohalt parima võimaliku tehnika energiatõhusust ja muid vajalikke parameetreid. 
Kõnealuste direktiivide läbivaatamise kontekstis saab ette võtta nõuetekohase taustauuringu 
selle kohta, missugune tõhususnäitaja vastab elektri ja soojusenergia kombineeritud 
kasutamisele.

Muudatusettepanek 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

R 1 Kasutamine peamiselt kütusena või 
muul viisil energiaallikana*

_______

välja jäetud

* See hõlmab tahkeid olmejäätmeid 
töötlevaid põletusrajatisi üksnes siis, kui 
nende energiatõhusus on võrdne või 
suurem kui: 
0,60 rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on 
saanud loa vastavalt ühenduse 
õigusaktidele enne 1. jaanuari 2009,
0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa 
enne 31. detsembrit 2008,
vastavalt järgmisele valemile:
Energiatõhusus = (Ep − ( Ef + Ei)) / (0,97 
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x (Ew + Ef))
kus:
Ep on aastane soojuse või elektri kujul 
toodetav energia. Selle arvutamiseks 
korrutatakse elektri kujul saadud energia 
kordajaga 2,6 ning kaubanduslikul 
eesmärgil toodetud soojus kordajaga 1,1 
(GJ aastas).

Ef on süsteemi aastane energiakulu 
kütustest, mis kulub auru tootmisele
(GJ aastas).
Ew on töödeldud jäätmetes sisalduv 
aastane energia, mille väljaarvutamiseks 
kasutatakse jäätmete alumist 
kütteväärtust (GJ aastas)

Ei on aastas imporditav energia, millest 
arvatakse välja Ew ja Ef (GJ aastas).
0,97 on tegur, millega arvestatakse 
koldetuhast ja kiirgusest tingitud 
energiakadu.
Seda valemit kohaldatakse vastavalt 
viitedokumendile jäätmete põletamise 
parima võimaliku tehnika kohta. 

Or. en

(Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepaneku 83 taasesitamine)

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas liigitatakse teatud olmejäätmete põletamine 
taaskasutamistoiminguks, isegi kui põletusrajatised ei kasuta parimat olemasolevat 
tehnoloogiat. Selline liigitamine meelitab veelgi rohkem investeeringuid põletusrajatistesse ja 
vähendab seetõttu investeeringuid korduskasutamisse ja ringlussevõttu, mille abil saaks 
säästa rohkem energiat ja loodusressursse kui põletamine taaskasutab. Seetõttu tuleks 
kõnealune liigitus ühisest seisukohast välja jätta. Tõhususega seotud kaalutlusi on sobivam 
esitada saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi ning jäätmete põletamist 
käsitleva direktiivi läbivaatamisel.
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Muudatusettepanek 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Kasutamine peamiselt kütusena või muul 
viisil energiaallikana*

_______

Kasutamine peamiselt kütusena või muul 
viisil energiaallikana

* See hõlmab tahkeid olmejäätmeid 
töötlevaid põletusrajatisi üksnes siis, kui 
nende energiatõhusus on võrdne või 
suurem kui: 
0,60 rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on 
saanud loa vastavalt ühenduse 
õigusaktidele enne 1. jaanuari 2009,
0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa 
enne 31. detsembrit 2008,
vastavalt järgmisele valemile:
Energiatõhusus = (Ep − ( Ef + Ei)) / (0,97 
x (Ew + Ef))
kus:
Ep on aastane soojuse või elektri kujul 
toodetav energia. Selle arvutamiseks 
korrutatakse elektri kujul saadud energia 
kordajaga 2,6 ning kaubanduslikul 
eesmärgil toodetud soojus kordajaga 1,1 
(GJ aastas).

Ef on süsteemi aastane energiakulu 
kütustest, mis kulub auru tootmisele
(GJ aastas).
Ew on töödeldud jäätmetes sisalduv 
aastane energia, mille väljaarvutamiseks 
kasutatakse jäätmete alumist 
kütteväärtust (GJ aastas)

Ei on aastas imporditav energia, millest 
arvatakse välja Ew ja Ef (GJ aastas).
0,97 on tegur, millega arvestatakse 
koldetuhast ja kiirgusest tingitud 
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energiakadu.
Seda valemit kohaldatakse vastavalt 
viitedokumendile jäätmete põletamise 
parima võimaliku tehnika kohta. 

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepaneku 83 taasesitamine.

Muudatusettepanek 239
Karin Scheele

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkti R 1 jalus 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

* See hõlmab tahkeid olmejäätmeid 
töötlevaid põletusrajatisi üksnes siis, kui 
nende energiatõhusus on võrdne või 
suurem kui: 

välja jäetud

0,60 rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on 
saanud loa vastavalt ühenduse 
õigusaktidele enne 1. jaanuari 2009,
0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa 
enne 31. detsembrit 2008,
vastavalt järgmisele valemile:
Energiatõhusus = (Ep − ( Ef + Ei)) / (0,97 
x (Ew + Ef))
kus:
Ep on aastane soojuse või elektri kujul 
toodetav energia. Selle arvutamiseks 
korrutatakse elektri kujul saadud energia 
kordajaga 2,6 ning kaubanduslikul 
eesmärgil toodetud soojus kordajaga 1,1 
(GJ aastas).

Ef on süsteemi aastane energiakulu 
kütustest, mis kulub auru tootmisele
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(GJ aastas).
Ew on töödeldud jäätmetes sisalduv 
aastane energia, mille väljaarvutamiseks 
kasutatakse jäätmete alumist 
kütteväärtust (GJ aastas)

Ei on aastas imporditav energia, millest 
arvatakse välja Ew ja Ef (GJ aastas).
0,97 on tegur, millega arvestatakse 
koldetuhast ja kiirgusest tingitud 
energiakadu.
Seda valemit kohaldatakse vastavalt 
viitedokumendile jäätmete põletamise 
parima võimaliku tehnika kohta. 

Or. de

Selgitus

Põhineb esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekul 83, mille kohaselt tuleks 
energiatõhususe valem välja jätta. 

Komisjon on juba esitanud saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi 
muutmise ettepaneku, millega tuleks muuta või kaasata jäätmete põletamist käsitlev direktiiv. 
Vastavalt igakülgsele lähenemisviisile tuleks jäätmepõletusrajatiste energiatõhusust käsitleda 
IPPC direktiivi muutmise aruteludel.

Muudatusettepanek 240
Kader Arif

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkti R 1 jalus 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

* See hõlmab tahkeid olmejäätmeid 
töötlevaid põletusrajatisi üksnes siis, kui 
nende energiatõhusus on võrdne või 
suurem kui: 

välja jäetud

0,60 rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on 
saanud loa vastavalt ühenduse 
õigusaktidele enne 1. jaanuari 2009,
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0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa 
enne 31. detsembrit 2008,
vastavalt järgmisele valemile:
Energiatõhusus = (Ep − ( Ef + Ei)) / (0,97 
x (Ew + Ef))
kus:
Ep on aastane soojuse või elektri kujul 
toodetav energia. Selle arvutamiseks 
korrutatakse elektri kujul saadud energia 
kordajaga 2,6 ning kaubanduslikul 
eesmärgil toodetud soojus kordajaga 1,1 
(GJ aastas).

Ef on süsteemi aastane energiakulu 
kütustest, mis kulub auru tootmisele
(GJ aastas).
Ew on töödeldud jäätmetes sisalduv 
aastane energia, mille väljaarvutamiseks 
kasutatakse jäätmete alumist 
kütteväärtust (GJ aastas)

Ei on aastas imporditav energia, millest 
arvatakse välja Ew ja Ef (GJ aastas).
0,97 on tegur, millega arvestatakse 
koldetuhast ja kiirgusest tingitud 
energiakadu.
Seda valemit kohaldatakse vastavalt 
viitedokumendile jäätmete põletamise 
parima võimaliku tehnika kohta. 

Or. fr

Selgitus

Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepaneku 83 taasesitamine.



AM\712783ET.doc 99/104 PE402.912v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

Kasutamine peamiselt kütusena või muul 
viisil energiaallikana*

_______

Kasutamine peamiselt kütusena või muul 
viisil energiaallikana

* See hõlmab tahkeid olmejäätmeid 
töötlevaid põletusrajatisi üksnes siis, kui 
nende energiatõhusus on võrdne või 
suurem kui: 
0,60 rajatiste puhul, mis tegutsevad ja on 
saanud loa vastavalt ühenduse 
õigusaktidele enne 1. jaanuari 2009,
0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa 
enne 31. detsembrit 2008,
vastavalt järgmisele valemile:
Energiatõhusus = (Ep − ( Ef + Ei)) / (0,97 
x (Ew + Ef))
kus:
Ep on aastane soojuse või elektri kujul 
toodetav energia. Selle arvutamiseks 
korrutatakse elektri kujul saadud energia 
kordajaga 2,6 ning kaubanduslikul 
eesmärgil toodetud soojus kordajaga 1,1 
(GJ aastas).

Ef on süsteemi aastane energiakulu 
kütustest, mis kulub auru tootmisele
(GJ aastas).
Ew on töödeldud jäätmetes sisalduv 
aastane energia, mille väljaarvutamiseks 
kasutatakse jäätmete alumist 
kütteväärtust (GJ aastas)

Ei on aastas imporditav energia, millest 
arvatakse välja Ew ja Ef (GJ aastas).
0,97 on tegur, millega arvestatakse 
koldetuhast ja kiirgusest tingitud 
energiakadu.
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Seda valemit kohaldatakse vastavalt 
viitedokumendile jäätmete põletamise 
parima võimaliku tehnika kohta. 

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepaneku 83 taasesitamine.

Kuna nõukogu ühises seisukohas puuduvad konkreetsed korduskasutamise ja ringlussevõtu 
eesmärgid, siis on oht, et jäätmed lähevad põletamisele, eriti kui seda käsitatakse 
taaskasutamisena. Energia taaskasutamise edendamist saab paremini stimuleerida 
põletusrajatiste lubades esitatavate nõuete abil. 

Muudatusettepanek 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkti R 5 jalus ***

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

*** See hõlmab pinnase puhastamist, 
mille tulemuseks on pinnase 
taaskasutamine, ja anorgaaniliste 
ehitusmaterjalide ringlussevõtt. 

*** See hõlmab pinnase ettevalmistamist 
korduskasutamiseks ja anorgaaniliste 
ehitusmaterjalide ringlussevõttu.

Or. en

Selgitus

Nõukogu poolt lisatud uue jalusega kaasneb kuritarvitusliku ja fiktiivse taaskasutamise oht, 
juhul, kui saastunud pinnast ei puhastata saasteainetest täielikult. Vajalik on täpsustus, 
tagamaks, et R5 koodiga loetletakse üksnes need toimingud, mille puhul pinnas puhastatakse 
saasteainetest sellisel määral, et seda saab taaskasutada ilma erilise ohutustehnikata ja ilma 
et see avaldaks mingit kahulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
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Muudatusettepanek 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Nõukogu ühine seisukoht
I lisa punkti R 5 jalus 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

*** See hõlmab pinnase puhastamist, 
mille tulemuseks on pinnase 
taaskasutamine, ja anorgaaniliste 
ehitusmaterjalide ringlussevõtt. 

See hõlmab pinnase ettevalmistamist 
korduskasutamiseks ja anorgaaniliste 
ehitusmaterjalide ringlussevõttu.

Or. de

Selgitus

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.

Muudatusettepanek 244
Eija-Riitta Korhola

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 9 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

R 9a Muud taaskasutamistoimingud, 
mille tulemusena jäätmed lakkavad 
olemast jäätmed.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepaneku 84 taasesitamine. 
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Muudatusettepanek 245
Avril Doyle

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 11

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

R 11 Koodinumbriga R1 – R10 märgitud 
toimingute tagajärjel tekkinud jäätmete 
kasutamine

R 11 Prügilagaasist energia tootmine

Or. en

(Esitab uuesti esimesel lugemisel 13. veebruaril 2007 vastu võetud muudatusettepaneku 85 
põhipunktid – ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 136)

Selgitus

Tänapäevased prügilad võivad olla tänu prügilagaasi energiaks muundamisele tõhusad 
biogeneraatorid. Kõnealuse energiatootmise optimeerimist tuleb käesolevas direktiivis 
tunnustamise abil innustada. Kuigi tänapäevaste põletustehnoloogiate abil on võimalik 
saavutada enamik gaasikäitluse eesmärke, annab prügilagaasi energiaks muutmine lisakasu 
taastumatute fossiilkütuste kõrvaletõrjumise näol; viimaseid saaks kasutada sama koguse 
energia tootmiseks mujal. 

Muudatusettepanek 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkti R 12 jalus ****

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

**** Kui ei ole ühtegi teist sobivat R 
koodi, võib see hõlmata 
taaskasutamiseelseid toiminguid,
sealhulgas eeltöötlust nagu muu hulgas 
demonteerimist, sortimist, purustamist, 
kokkupressimist, granuleerimist, 
kuivatamist, tükeldamist, 
konditsioneerimist, ümberpakkimist, 
eraldamist, jäätmesegude koostamist või 
segamist koodidega R1–R12 märgistatud 

**** Kui ei ole ühtegi teist sobivat R 
koodi, võib see hõlmata 
taaskasutamiseelset ettevalmistust, nagu 
muu hulgas demonteerimist, sortimist, 
purustamist, kokkupressimist, 
granuleerimist, kuivatamist, tükeldamist, 
konditsioneerimist, ümberpakkimist, 
eraldamist, jäätmesegude koostamist või 
segamist koodidega R1–R12 märgistatud 
toiminguteks. Selle saavutamiseks peab 
toimingu kohaldamine olema mitte 
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toiminguteks. üksnes võimalus, vaid algusest peale 
kindel. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu lisatud uut jalust tuleb täpsustada kindlustamaks, et (II lisas loetletud) 
ettevalmistamistoimingute sihiks on taaskasutamine. 

Muudatusettepanek 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkti R 12 jalus 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

**** Kui ei ole ühtegi teist sobivat R 
koodi, võib see hõlmata 
taaskasutamiseelseid toiminguid, 
sealhulgas eeltöötlust nagu muu hulgas 
demonteerimist, sortimist, purustamist, 
kokkupressimist, granuleerimist, 
kuivatamist, tükeldamist, 
konditsioneerimist, ümberpakkimist, 
eraldamist, jäätmesegude koostamist või 
segamist koodidega R1–R11 märgistatud 
toiminguteks. 

**** Kui ei ole ühtegi teist sobivat R 
koodi, võib see hõlmata 
taaskasutamiseelseid ettevalmistusi, 
sealhulgas eeltöötlust nagu muu hulgas 
demonteerimist, sortimist, purustamist, 
kokkupressimist, granuleerimist, 
kuivatamist, tükeldamist, 
konditsioneerimist, 
ümberkonditsioneerimist, eraldamist, 
jäätmesegude koostamist või segamist 
koodidega R1–R11 märgistatud 
toiminguteks. Selle saavutamiseks peab 
toimingu kohaldamine olema mitte 
üksnes võimalus, vaid algusest peale 
kindel.

Or. de

Selgitus

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

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Muudatusettepanek 248
Horst Schnellhardt

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa punkt R 13 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek 

R 13a Jäätmete kasutamine ehituslikel, 
tehnilistel, ohutusalastel või ökoloogilistel 
eesmärkidel, milleks oleks vastasel juhul 
kasutatud muid materjale. 

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku võttis Euroopa Parlament vastu esimesel lugemisel 
muudatusettepanekuna 86. Ressursside säästliku kasutamise edendamiseks tuleks 
ajakohastada II lisas loetletud taaskasutamistoiminguid, võttes arvesse Euroopa Kohtu 
lahendeid ja tehnika arengut. 
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