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Tarkistus 119
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 40 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(40) Jäteöljyhuollosta 16 päivänä 
kesäkuuta 1975 annetun neuvoston 
direktiivin 75/439/ETY2 asiaankuuluvat 
säännökset olisi yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamisen ja ympäristölle 
aiheutuvan hyödyn huomioon ottamiseksi 
sisällytettävä tähän direktiiviin ja direktiivi 
75/439/ETY olisi sen vuoksi kumottava. 
Jäteöljyhuolto olisi toteutettava 
jätehierarkian ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti ja etusija olisi annettava 
vaihtoehdoille, joilla päästään ympäristön 
kannalta parhaaseen mahdolliseen 
kokonaistulokseen. Jäteöljyjen 
erilliskeräys on edelleen erittäin tärkeää 
asianmukaisen jäteöljyhuollon kannalta ja 
jäteöljyjen epäasianmukaisesta 
loppukäsittelystä aiheutuvien 
ympäristövahinkojen estämiseksi. 

(40) Jäteöljyhuollosta 16 päivänä 
kesäkuuta 1975 annetun neuvoston 
direktiivin 75/439/ETY2 asiaankuuluvat 
säännökset olisi yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamisen ja ympäristölle 
aiheutuvan hyödyn huomioon ottamiseksi 
sisällytettävä tähän direktiiviin ja direktiivi 
75/439/ETY olisi sen vuoksi kumottava. 
Jäteöljyhuolto olisi toteutettava 
jätehierarkian ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti ja uudistamiselle annettu 
etusija olisi säilytettävä. Jäteöljyjen 
erilliskeräys on edelleen erittäin tärkeää 
asianmukaisen jäteöljyhuollon kannalta ja 
jäteöljyjen epäasianmukaisesta 
loppukäsittelystä aiheutuvien 
ympäristövahinkojen estämiseksi. 

Or. de

Tarkistus 120
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) aineelle tai esineelle on olemassa 
markkinat tai kysyntää;

b) aineelle tai esineelle on olemassa 
markkinat;

Or. fr

Perustelu

Palataan komission alkuperäiseen ehdotukseen.
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Tarkistus 121
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin sisältyy tarvittaessa 
epäpuhtauksien raja-arvoja.

Poistetaan.

Or. de

(Ei ole tarpeellista sisällyttää raja-arvoja jätteeksi luokittelun päättymistä koskeviin 
perusteisiin REACH-asetuksen nojalla.)

Perustelu

Kun aine, johon aikaisemmin sovellettiin jätettä koskevia sääntöjä, lakkaa olemasta jätettä,
kyseiseen aineeseen sovelletaan kaikkia REACH-järjestelmän vaatimuksia. Raja-arvot eivät 
siksi ole tarpeen.

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

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Tällaisten arviointiperusteiden 
hyväksymistä ja jätteen yksilöimistä 
koskevista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 36 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Komissio esittää tarvittaessa 1 kohdassa 
tarkoitetun arviointinsa perusteella ...*
mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
eritellään ympäristö- ja laatuperusteet, 
jotka tiettyjen tuote-, materiaali- tai 
aineluokkien on täytettävä, jotta niiden 
voidaan katsoa lakanneen olemasta 
jätettä.
* Kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen. 

Or. en
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Perustelu

Jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien ympäristöperusteiden kehittämiseen olisi jälleen 
sovellettava yhteispäätösmenettelyä eikä komitologiamenettelyä (ensimmäisen käsittelyn 
tarkistuksen 45 ehdotusten mukaisesti). Tällä täydennetään pyyntöä mahdollisista 
ehdotuksista, jotka koskevat sellaisten lasin ja paperin kaltaisten tiettyjen aineiden luetteloa, 
joita tutkitaan jätteeksi luokittelun päättymistä varten. 

Tarkistus 123
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Rajatylittäviin siirtoihin kolmansiin 
maihin ei sovelleta 1 ja 2 kohtia.

Or. en

(Uusi tarkistus ensimmäisen käsittelyn epätarkkuuteen puuttumiseksi, jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus kansainvälisten velvoitteiden kanssa.)

Perustelu

Käsitettä ”jäte lakkaa olemasta jätettä” ei tunneta kansainvälisessä jätelainsäädännössä, 
esimerkiksi vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja 
käsittelyn valvontaa koskevassa Baselin yleissopimuksessa. Kansainvälisten velvoitteiden 
täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi sitä ei voida soveltaa rajatylittäviin siirtoihin.

Tarkistus 124
Anne Ferreira

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. Vaaralliseen jätteeseen tai energiana 
hyödynnettävään jätteeseen ei koskaan 
sovelleta 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä.
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Or. fr

(Käsittelyä, hoitoa ja tuloksia koskevat erityiset takuut liittyvät jätteen luokitteluun. Tämän 
direktiivin ympäristötavoitteiden noudattamiseksi kyseistä luokittelua ei saa poistaa 

harkitsemattomasti.)

Perustelu

Jätteenpoltosta annetun direktiivin (2000/76/EY) puitteissa annettujen säännösten 
noudattamisen takaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että energiana hyödynnettäviä jätteitä ei 
käsitellä laitoksissa, joita ei ole varustettu näiden säännösten mukaisesti, energiana 
hyödynnettävät jätteet on poistettava tuotteiden uudelleenluokittelusta. Samaa takuuta on 
sovellettava vaarallisiin jätteisiin, joille on annettava mahdollisimman korkea suoja.

Tarkistus 125
Anne Laperrouze

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. Vaaralliseen jätteeseen tai energiana 
hyödynnettävään jätteeseen (vaarallinen 
tai vaaraton jäte) ei sovelleta 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että jätteeksi luokittelun päättymistä koskeva menettely ei johda 
saasteiden lisääntymiseen tai ympäristöperusteiseen polkumyyntiin. Kyseistä menettelyä 
pitäisi soveltaa vain kierrätykseen (eli aineiden hyödyntämiseen), mutta ei jätteen 
käyttämiseen polttoaineena, jotta vältettäisiin ilmakehän saastumisen lisääntyminen. Uusilla 
todisteilla voidaan perustella tätä uutta tarkistusta: neuvoston yhteisen kannan hyväksymisen 
jälkeen komissio pyysi Italiaa kumoamaan päätöksensä energiaa sisältävän lajitellun jätteen 
uudelleenluokittelusta polttoaineeksi.
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Tarkistus 126
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jos yhteisön tasolla ei ole vahvistettu 
perusteita 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, jäsenvaltiot voivat 
soveltuvan oikeuskäytännön huomioon 
ottaen päättää tapauskohtaisesti, onko 
jokin jäte lakannut olemasta jätettä. 
Niiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti 
silloin kun tätä edellytetään mainitussa 
direktiivissä.

4. Direktiivin 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn puitteissa hyväksytyt perusteet 
on määritettävä siten, että niillä 
varmistetaan käsittelystä saatavien 
tuotteiden, aineiden tai uusioaineiden
täyttävän markkinoille saattamiseen 
tarvittavat perusteet. Perusteissa on 
otettava huomioon mahdolliset riskit, 
jotka johtuvat aineiden tai uusioaineiden 
käytöstä tai kuljetuksesta ympäristölle 
haitallisissa oloissa, ja perusteiden on 
oltava tarpeeksi ankaria ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelun korkean 
tason takaamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Perusteiden määrittelyssä noudatettavia ehtoja, kuten 5 artiklan 2 kohdassa mainittuja ehtoja 
on selvennettävä, jotta voidaan välttää ympäristöperusteisen polkumyynnin riski. Toisella 
osalla esitetään uudelleen komission alkuperäinen ehdotus.

Tarkistus 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jos yhteisön tasolla ei ole vahvistettu 
perusteita 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, jäsenvaltiot voivat 
soveltuvan oikeuskäytännön huomioon 

Poistetaan.
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ottaen päättää tapauskohtaisesti, onko 
jokin jäte lakannut olemasta jätettä. 
Niiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY 1
mukaisesti silloin kun tätä edellytetään 
mainitussa direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston esittämän uuden kohdan poistaminen. Esittelijän tarkistus 12 kattaa jätteeksi
luokittelun päättymistä koskevat perusteet komission ehdotuksessa, joten säännös sen 
jättämisestä yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulle ei ole enää tarpeen. Kohta on poistettava 
myös siksi, että voidaan välttää yhdenmukaistamattomia jäteluetteloita ja 
epäoikeudenmukaista kilpailua.

Tarkistus 128
Adriana Poli Bortone

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Komissio antaa tarvittaessa ..........* 
mennessä ehdotuksia muun muassa sen 
määrittämiseksi, kuuluvatko seuraavat 
jätevirrat tämän artiklan säännösten 
soveltamisalaan, ja mikäli ne kuuluvat, 
mitä vaatimuksia niihin olisi sovellettava:
komposti, kiviainekset, paperi, lasi, 
metalli, loppuun käytetyt renkaat ja muut 
jäteluokat, jotka ovat selvästi 
määriteltävissä myös EU:n olemassa 
olevien teknisten normien mukaisesti.

                                               
1 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston 
direktiivillä 2006/96/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81).
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*Viisi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

(Perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 45.)

Perustelu

Pitäisi olla selvää, että jätteeksi luokittelun päättymistä olisi sovellettava vain poikkeuksena 
erityisesti valittuihin ja selvästi määriteltyihin jätevirtoihin. EU:n tekniset normit tarjoavat 
vakaan perustan tiettyjen jäteluokkien määrittämiselle ja tiedon saamiselle niiden teknisistä 
ominaisuuksista ja ympäristöön liittyvistä ominaisuuksista. Viittauksella EU:n teknisiin 
normeihin varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa.

Tarkistus 129
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
5 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut perusteet selvästi täyttävä ja 
laatujärjestelmällä taattu komposti, joka 
on tuotettu yksinomaan erikseen kerätystä 
jätteestä ja joka sopii maaperän 
toimintoja parantavaan kestävään 
käyttöön, vapautetaan asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 (REACH-asetus) II, V ja 
VI osastossa tarkoitetuista vaatimuksista 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 
7 kohdan b alakohdan mukaisesti, koska 
se on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteen V kattama aine.

Or. de

(ii)

Perustelu

Yhteisen kannan johdanto-osassa komposti on nimetty jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevien perusteiden kehittämiseen kuuluvaan luokkaan. Tässä yhteydessä näyttää olevan 
välttämätöntä poistaa REACH-asetuksesta komposti, jota ei enää katsota jätteeksi. REACH-
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asetus sisältää poikkeuksia selkeästi määritellyille aineille, joihin myös komposti voi 
periaatteessa kuulua. Tällä tarkistuksella määritellään perusteet, joiden mukaan komposti 
sisällytetään REACH-asetuksen poikkeuksiin.

Tarkistus 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. Vaarallisten jätteiden luokitteleminen 
ei-vaarallisiksi jätteiksi ei voi tapahtua 
jätteiden laimentamisen tai sekoittamisen 
avulla siten, että epäpuhtauksien 
alkuperäiset pitoisuudet alittavat 
vaaralliselle jätteelle asetetut raja-arvot.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 46 uudelleen esittäminen.

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

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Komissio varmistaa, että kyseinen 
jäteluettelo ja kaikki siihen liittyvä 
tarkistaminen on kaikkien käyttäjien ja 
erityisesti pk-yritysten kannalta selvä, 
ymmärrettävä ja helposti saatavilla.

Or. fr

(ii)
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Perustelu

Tarkistus on samankaltainen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 36 kanssa
(”Komissio varmistaa, että kyseinen luettelo on riittävän ymmärrettävä pk-yritysten kannalta 
ja helposti saatavilla”). Nykyinen jäteluettelo on monimutkainen asiakirja, joka on vastoin 
EU:n toimielinten suosimia parempaa sääntelyä ja yksinkertaistamista koskevia tavoitteita.

Tarkistus 132
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 
käsittelevät tai myyvät tuotteita (tuotteen 
tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.

1. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
valmistavat tai tuovat tuotteita on 
laajennettu tuottajan vastuu.

Or. en

Perustelu

Tuottajan vastuun käsite koskee tuottajia ja tuojia. Eurooppa-neuvoston ehdottama 
soveltamisalan laajentaminen sidosryhmiin, jotka ainoastaan myyvät tuotteita, jotka toinen 
toimija on saattanut markkinoille, on vastoin tuottajan vastuun käsitettä. Yleisesti ottaen 
tuottajan vastuun vahvistamisessa on määritettävä vastuualueet selvästi, ja sitä on 
sovellettava vastuulliseen asianomaiseen, joka on ainoa, joka pystyy vaikuttamaan 
suunnitteluun ja tuotantoon.

Tarkistus 133
Holger Krahmer

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 1. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 
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ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 
käsittelevät tai myyvät tuotteita (tuotteen 
tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.

ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 
käsittelevät tai myyvät tuotteita (tuotteen 
tuottaja) tai tuovat tuotteita yhteisön 
alueelle, on laajennettu tuottajan vastuu.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen täysistunnossa 13. helmikuuta 2007 hyväksytty ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 35 (uusi 3 a artikla), koska siinä esitetään uudelleen laajennetun tuottajan 
vastuun soveltamista tuojiin.

Tarkistus 134
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 
käsittelevät tai myyvät tuotteita (tuotteen 
tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu..

Poistetaan.

Tällaisiin toimenpiteisiin voivat kuulua 
palautettujen tuotteiden ja sellaisten 
jätteiden vastaanottaminen, jotka jäävät 
jäljelle kyseisten tuotteiden käytön 
jälkeen, sekä tätä seuraava jätehuolto ja 
taloudellinen vastuu tällaisesta 
toiminnasta.

Or. de
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(ii)

Perustelu

oo

Tarkistus 135
Frieda Brepoels

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa
lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 
käsittelevät tai myyvät tuotteita (tuotteen 
tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.

1. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava
lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
kehittävät, valmistavat, prosessoivat, 
käsittelevät tai myyvät tuotteita (tuotteen 
tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.

Or. en

Perustelu

Laajennetun tuottajan vastuun varmistaminen kaikkien jätelajien osalta ei ole mahdollista. 
Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa laajennettu tuottajan vastuu tarvittaessa.

Tarkistus 136
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1 a. Tehostaakseen jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä ja jätteiden hyödyntämistä 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä tai muita kuin 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että kaikilla 
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luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti 
kehittävät tai tuovat tuotteita, on 
laajennettu tuottajan vastuu.

Or. de

Perustelu

ii

Tarkistus 137
Riitta Myller

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia 
toimenpiteitä edistääkseen tuotteiden 
suunnittelua siten, että voidaan vähentää 
tuotteiden ympäristövaikutuksia ja 
jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä 
seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että 
varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden 
tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely 
tapahtuu 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

2. Tuottajien on toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä tuotteiden suunnittelemiseksi
siten, että voidaan vähentää tuotteiden 
ympäristövaikutuksia ja jätteiden 
syntymistä tuotannon ja sitä seuraavan 
tuotteiden käytön aikana ja että 
varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden 
tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely 
tapahtuu 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia 
toimenpiteitä 1 kohdan mukaisesti 
edistääkseen tuotteiden suunnittelua 
samaa tarkoitusta varten.

Or. en

Perustelu

Ehkäisemisen ja kierrätyksen suunnittelun pitäisi olla tuottajien vastuulla. Jäsenvaltioiden 
pitäisi tukea tätä tarvittavilla toimenpiteillä, tarvittaessa erityisiä ensisijaisia tuotealueita 
koskevilla lainsäädännöllisillä vaatimuksilla, kuten on tehty sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
osalta.
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Tarkistus 138
Holger Krahmer

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia 
toimenpiteitä edistääkseen tuotteiden 
suunnittelua siten, että voidaan vähentää 
tuotteiden ympäristövaikutuksia ja 
jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä 
seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että 
varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden 
tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely 
tapahtuu 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

2. Mikäli yhteisön lainsäädäntö ei kata 
tietyn tuotteen käyttöiän loppua tai 
elinkaarta koskevia kysymyksiä, 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia 
toimenpiteitä edistääkseen tuotteiden 
suunnittelua siten, että voidaan vähentää 
tuotteiden ympäristövaikutuksia ja 
jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä 
seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että 
varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden 
tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely 
tapahtuu 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää neuvoston yhteiseen kantaan uudelleen esitettyä säännöstä. 
Jätepuitedirektiivillä ei pitäisi puuttua nykyisiin tuotekehittelyä koskeviin säännöksiin. 
Kyseisten säännösten ei pitäisi myöskään olla osa EY:n perustamissopimuksen 175 artiklaan 
pohjautuvaa lainsäädäntöä, koska säännökset voisivat helposti johtaa siihen, että jäsenvaltiot 
sääntelevät tuotekehittelyä yksittäin ja hajottavat siten sisämarkkinoita.

Tarkistus 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan rohkaista 
muun muassa sellaisten tuotteiden 
kehittämistä, tuotantoa ja markkinoille 
saattamista, jotka ovat monikäyttöisiä ja 
teknisesti kestäviä ja jotka jätteeksi 
muututtuaan ovat sopivia asianmukaisesti 
ja turvallisesti hyödynnettäviksi ja 
ympäristön kannalta asianmukaisesti 

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan rohkaista 
muun muassa sellaisten tuotteiden 
kehittämistä, tuotantoa ja markkinoille 
saattamista, jotka ovat monikäyttöisiä ja 
teknisesti kestäviä ja jotka jätteeksi 
muututtuaan ovat sopivia asianmukaisesti 
ja turvallisesti hyödynnettäviksi ja 
ympäristön kannalta asianmukaisesti 
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loppukäsiteltäviksi. loppukäsiteltäviksi. Tämän olisi 
sisällettävä tuottajien tai tuojien 
velvollisuus tarjota yleisölle tietoa siitä, 
kuinka suuri osa tuotteesta voidaan 
kierrättää.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 35 esittäminen osittain uudelleen.)

Perustelu

Asianmukaisten kierrätystoimien edistämiseksi tuottajien tai tuojien olisi tarjottava tietoa 
siitä, kuinka suuri osa niiden tuotteista voidaan kierrättää, kun niistä tulee jätettä.

Tarkistus 140
Holger Krahmer

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan rohkaista 
muun muassa sellaisten tuotteiden 
kehittämistä, tuotantoa ja markkinoille 
saattamista, jotka ovat monikäyttöisiä ja 
teknisesti kestäviä ja jotka jätteeksi 
muututtuaan ovat sopivia asianmukaisesti 
ja turvallisesti hyödynnettäviksi ja 
ympäristön kannalta asianmukaisesti 
loppukäsiteltäviksi.

Tällaisilla toimenpiteillä voidaan, silloin, 
kun se on suotavaa elinkaaren kannalta,
rohkaista muun muassa sellaisten 
tuotteiden tuotantoa, jotka ovat 
monikäyttöisiä ja teknisesti kestäviä ja 
jotka jätteeksi muututtuaan ovat sopivia 
asianmukaisesti ja turvallisesti 
hyödynnettäviksi ja ympäristön kannalta 
asianmukaisesti loppukäsiteltäviksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää neuvoston yhteiseen kantaan uudelleen esitettyä säännöstä. Tuotteen 
elinkaaren eri vaiheiden haitallisia ympäristövaikutuksia pitäisi välttää. Jätepuitedirektiivillä 
ei pitäisi puuttua tuotekehittelyyn liittyvään olemassa olevaan lainsäädäntöön.
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Tarkistus 141
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle 1 kohdan täytäntöönpanosta 
34 artiklan mukaisessa 
täytäntöönpanokertomuksessaan. 
Komissio arvioi, onko EU:n tasolla 
aiheellista ottaa tiettyjen jätevirtojen 
osalta käyttöön laajennettuja 
tuottajavastuujärjestelmiä jäsenvaltioiden 
kokemusten pohjalta.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 35 osittainen uudelleen esittäminen muokatussa 
muodossa.)

Perustelu

Mikäli jäsenvaltioiden toiminta laajennetussa tuottajavastuujärjestelmässä on edelleen 
vapaaehtoinen, niiden pitäisi siinä tapauksessa ainakin raportoida kaikista siinä yhteydessä 
toteutetuista toimista yhteisön toiminnan helpottamiseksi.

Tarkistus 142
Riitta Myller

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Laajennettua tuottajan vastuuta 
soveltaessaan jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon tekninen toteutettavuus ja 
taloudellinen hyväksyttävyys sekä 
ympäristöä, ihmisten terveyttä ja 
yhteiskuntaa koskevat 
kokonaisvaikutukset sekä otettava 
huomioon tarve varmistaa 

Poistetaan.
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sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Or. en

Perustelu

Neuvoston yhteiseen kantaan esitetty uusi teksti, 3 kohta, on tarpeeton, koska tämä on 
mainittu jo perustamissopimuksessa.

Tarkistus 143
Holger Krahmer

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Laajennetun tuottajan vastuun 
soveltaminen ei rajoita 13 artiklan 
1 kohdassa säädettyä vastuuta 
jätehuollosta.

4. Laajennetun tuottajan vastuun 
soveltaminen ei rajoita 13 artiklan 
1 kohdassa säädettyä vastuuta jätehuollosta
eikä jätevirtoja koskevaa olemassa olevaa 
erityslainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää neuvoston yhteisessä kannassaan uudelleen esittämää säännöstä. Se 
vahvistaa jätevirtoja koskevan olemassa olevan erityislainsäädännön täytäntöönpanoa.

Tarkistus 144
Dorette Corbey

Neuvoston yhteinen kanta
7 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

7 a artikla
Jätteiden syntymisen ehkäiseminen

Jäsenvaltioiden on 1 ja 11 artiklan 
mukaisesti ja tämän direktiivin 7 artikla 
ja direktiivi 2005/32/EY huomioon ottaen 
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ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin vakauttaakseen 
kokonaisjätteentuotantonsa vuoteen 2012 
mennessä niiden vuoden 2009 
kokonaisjätteentuotannon tasolle.
Komissio toimittaa tarvittaessa 
26 artiklassa tarkoitetuille toimenpiteille 
tarvittavana edellytyksenä kaikkien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksia jäsenvaltioiden 
ehkäisytoimenpiteiden tukemisessa 
tarvittavista toimista, jotta
a) vuoteen 2009 mennessä laaditaan 
luettelo indikaattoreista, joiden avulla 
jäsenvaltiot voivat valvoa ja arvioida 
jätteen syntymisen ehkäisyä koskevia 
ohjelmiaan ja toimenpiteitään ja 
raportoida niistä;
b) vuoteen 2010 mennessä muotoillaan 
ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua 
koskeva politiikka , jossa puututaan sekä 
jätteen tuottamiseen että vaarallisten 
ainesosien esiintymiseen jätteessä, jotta 
edistetään kestäviin, uudelleenkäytettäviin 
ja kierrätettäviin tuotteisiin keskittyviä 
tekniikoita;
c) vuoteen 2010 mennessä säädetään 
parhaisiin käytettävissä oleviin 
käytäntöihin perustuvista laadullisista ja 
määrällisistä jätteen vähentämistä 
koskevista lisätavoitteista vuodelle 2020;
d) vuoteen 2010 mennessä muotoillaan 
EU:n tason täydentäviä tukitoimia 
koskeva toimintasuunnitelma, jossa 
pyritään erityisesti muuttamaan nykyisiä 
kulutusrakenteita.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää ottaa tuottajat mukaan jätteiden syntymisen ehkäisyyn. Parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä yksityiset säännökset siitä, miten tuottajanvastuuta voitaisiin 
lähentää muun muassa jätteen tuottamista koskeviin puitteisiin. Neuvosto hyväksyi tästä osan. 
Tällä tarkistuksella pyritään jälleen kerran säätämään tuottajanvastuusta jätteiden 
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syntymisen ehkäisyn alalla hieman selkeämmässä muodossa.

Tarkistus 145
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
8 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jäte hyödynnetään 
10 ja 11 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on 1 artiklan mukaisesti
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jäte hyödynnetään 
10 ja 11 artiklan mukaisesti.

Kyseisiin toimenpiteisiin kuuluvat ainakin 
liitteessä II luetellut toimenpiteet 
edellyttäen, että ne täyttävät 3 artiklan 
14 kohdan mukaisen hyödyntämistä 
koskevan määritelmän.

Or. fr

(ii)

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 38 esittäminen osittain uudelleen.

Tarkistus 146
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Komissio esittää EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti
...* mennessä lainsäädäntöehdotuksen
parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikkoihin perustuvien ympäristöä ja 
tehokkuutta koskevien perusteiden 
vahvistamiseksi liitteessä II tarkoitetuille 
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hyödyntämistoimenpiteille.
* Kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 38/108/157/140 ja 141 esittäminen osittain uudelleen.)

Perustelu

Mikäli tällä direktiivillä vahvistetaan jätteenpolton tehokkuutta koskevat perusteet, niin pitäisi 
tehdä myös muiden hyödyntämistoimenpiteiden osalta, jotta voidaan erottaa paremmin 
todelliset hyödyntämistoimenpiteet vilpillisistä menettelyistä. Koska kyseiset perusteet ovat
olennaisia osia, niistä pitäisi päättää yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin edistääkseen 
korkealaatuista kierrätystä, ja tätä varten 
niiden on aina tarvittaessa otettava 
käyttöön erilliskeräysjärjestelmät
tarvittavien laatunormien varmistamiseksi
asiaankuuluvilla kierrätyssektoreilla.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava
vuoteen 2015 mennessä erilliset 
jätteenkeräysjärjestelmät ainakin 
seuraavien jätteiden osalta; paperi, 
metalli, muovi, lasi, tekstiilit, muut 
biologisesti hajoavat jätteet, öljy ja 
vaaralliset jätteet. Tämän soveltaminen ei 
rajoita voimassa olevaa tai tulevaa 
jätevirtoja koskevaa lainsäädäntöä eikä 
18 artiklan vaatimuksia.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 141 uudelleen esittäminen.

Tarkistus 148
Karl-Heinz Florenz

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltiot asettavat jätteiden 
hyödyntämistä ja niistä huolehtimista 
koskevia vaatimuksia yleisesti sitovien 
määräysten muodossa, niiden on 
perustuttava parhaisiin käytettävissä 
oleviin jätehuollon käytäntöihin.
Jos ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelu sitä edellyttää, komissio tekee 
yksittäisiä direktiivejä koskevia 
ehdotuksia, joissa määritetään 
määrältään ekologisesti tai taloudellisesti 
erityisen merkittävien jätteiden tai 
hyödyntämismenetelmien osalta 
vaatimuksia, jotka koskevat 
hyödyntämismenettelyn yhteydessä 
syntyviä aineita tai esineitä sekä 
vaatimuksia, jotka koskevat näiden 
aineiden ja esineiden myöhempää käyttöä. 
Näiden vaatimusten on perustuttava
parhaisiin käytettävissä oleviin 
jätehuollon menetelmiin.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 41.
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Tarkistus 149
Marie-Noëlle Lienemann

Neuvoston yhteinen kanta
8 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8 a artikla
Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat viimeistään 
31. joulukuuta 2015 teollisuusjätettä 
(mukaan luettuna rakennus- ja 
purkujäte) koskevat tavoitteet 
asiaankuuluvien osapuolten kuulemisen 
ja ehdotuksen tarvittaessa sisältävän 
komission kertomuksen perusteella. 
Komission on kertomuksessaan otettava 
huomioon tavoitteiden asettamiseen 
vaikuttavat jätteenkäsittelyalan 
suuntaukset ja ympäristövaikutukset.

Or. fr

Perustelu

Ennen tavoitteiden asettamista pitäisi ensin varmistaa, että jäsenvaltiot pystyvät laskemaan 
kyseisen asteen rakennusalaa varten ja että Eurostat pystyy keräämään siitä tiedot. Näin ei 
kuitenkaan ole. Eurostatilla on tiedot tiettyjen jäsenvaltioiden rakennusjätteiden tuotannosta, 
mutta ei lainkaan tietoja rakennusjätteiden kierrätyksestä.
Tämä 70 prosentin tavoite on täysin epäuskottava, eikä siihen ole minkäänlaista perustaa.

Tarkistus 150
Dorette Corbey

Neuvoston yhteinen kanta
8 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8 a artikla
Uudelleenkäyttö ja kierrätys

1. Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 
7 artikla ja direktiivi 2005/32/EY 
huomioon ottaen toteutettava toimia 



PE402.912v01-00 24/108 AM\712783FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

tuotteiden uudelleenkäytön edistämiseksi 
erityisesti perustamalla ja tukemalla 
valtuutettuja uudelleenkäyttö- ja 
korjausverkostoja sekä laatimalla 
tarvittaessa asianmukaiset käsittelyä ja 
tuotteita koskevat normit.
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa myös muita 
toimia edistääkseen uudelleenkäyttöä. Ne 
voivat muun muassa käyttää taloudellisia 
ohjauskeinoja, hankinnoissa sovellettavia 
arviointiperusteita, määrällisiä tavoitteita 
tai kieltoja, jotka koskevat tiettyjen 
tuotteiden markkinoille saattamista.
2. Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja resursseja tehokkaasti 
hyödyntävän eurooppalaisen 
kierrätysyhteiskunnan luomiseksi 
jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 
7 artikla ja direktiivi 2005/32/EY 
huomioon ottaen toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tavoitteet saavutetaan:
a) vuoteen 2020 mennessä 
kotitalousjätteiden uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen valmistelua on lisättävä 
vähintään 50 prosenttiin painosta;
b) vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja 
purkujätteen uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen valmistelua on lisättävä 
vähintään 70 prosenttiin painosta.
Niille valtioille, joissa on Eurostatin 
mukaan vuosina 2000–2005 kierrätetty 
alle viisi prosenttia kummankin luokan 
jätteistä tai joista ei ole saatavilla 
virallisia tietoja, voidaan myöntää viisi 
vuotta lisäaikaa tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
arvioivat uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2015 mennessä a ja 
b kohdassa tarkoitettuja tavoitteita ja 
tarkastelevat teollisuusjätteitä koskevien 
tavoitteiden asettamista ehdotuksen 
tarvittaessa sisältävän komission 
kertomuksen perusteella. Tässä 
kertomuksessa komission on otettava 
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huomioon jätteiden käsittelyn 
kehittyminen sekä tavoitteiden 
asettamiseen liittyvät 
ympäristövaikutukset.
Tuotettujen tietojen piirteiden ja esittelyn 
yhdenmukaistamiseksi ja tietojen 
sovittamiseksi yhteen jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava tiedoista niiden vaatimusten 
mukaisesti, jotka esitetään jätetilastoista 
25. marraskuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2150/20021. 
Komission on tarvittaessa laadittava 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt sen 
vahvistamiseksi, noudattavatko 
jäsenvaltiot tässä kohdassa asetettuja 
tavoitteita.
1 EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (EUVL
L 393, 30.12.2006, s. 1).

Or. nl

Perustelu

On tärkeää ottaa tuottajat mukaan jätteiden syntymisen ehkäisyyn. Parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä yksityiskohtaiset säännökset siitä, miten tuottajanvastuuta 
voitaisiin lähentää muun muassa jätteen tuottamista koskeviin puitteisiin. Neuvosto hyväksyi 
tästä osan. Tällä tarkistuksella pyritään jälleen kerran säätämään tuottajanvastuusta 
jätteiden syntymisen ehkäisyn alalla hieman selkeämmässä muodossa.

Tarkistus 151
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
8 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8 a artikla

Uudelleenkäyttö ja kierrätys
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1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 
tuotteiden uudelleenkäytön edistämiseksi 
erityisesti perustamalla tai tukemalla 
valtuutettuja korjaus- ja 
uudelleenkäyttöverkostoja sekä laatimalla 
tarvittaessa asianmukaiset käsittelyä ja 
tuotteita koskevat normit.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa myös muita 
toimia edistääkseen uudelleenkäyttöä. Ne 
voivat muun muassa käyttää taloudellisia 
ohjauskeinoja, hankinnoissa sovellettavia 
arviointiperusteita, määrällisiä tavoitteita 
tai kieltoja, jotka koskevat tiettyjen 
tuotteiden markkinoille saattamista.

2. a) Euroopan komission olisi ensin 
suoritettava vaikutustenarviointi, jotta 
voitaisiin saavuttaa tavoite, joka koskee 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten 
valmisteltavien jätteiden osuuden 
huomattavaa lisäämistä vuoteen 2010 
mennessä.

b) Erityistavoite, joka voidaan asettaa 
Euroopan komission 
vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella, pitäisi jättää jäsenvaltioiden 
vastuulle.

c) Euroopan komission pitää viimeistään 
31. joulukuuta 2015 mennessä arvioida 
jäsenvaltioiden edistys ja tehdä 
ehdotuksia parannuksista.

Or. de

Perustelu

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

Neuvoston yhteinen kanta
8 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8 a artikla
Uudelleenkäyttö ja kierrätys

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 
tuotteiden uudelleenkäytön edistämiseksi 
erityisesti perustamalla ja tukemalla 
valtuutettuja uudelleenkäyttö- ja 
korjausverkostoja sekä laatimalla 
tarvittaessa asianmukaiset käsittelyä ja 
tuotteita koskevat normit.
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa myös muita 
toimia edistääkseen uudelleenkäyttöä. Ne 
voivat muun muassa käyttää taloudellisia 
ohjauskeinoja, hankinnoissa sovellettavia 
arviointiperusteita, määrällisiä tavoitteita 
tai kieltoja, jotka koskevat tiettyjen 
tuotteiden markkinoille saattamista.
2. Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja resursseja tehokkaasti 
hyödyntävän eurooppalaisen 
kierrätysyhteiskunnan luomiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tavoitteet saavutetaan:
a) vuoteen 2020 mennessä 
kotitalousjätteiden ja vastaavien jätteiden 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on 
lisättävä vähintään 50 prosenttiin 
painosta;
b) vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja 
purkujätteen uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä on lisättävä vähintään 
70 prosenttiin painosta.
Niille valtioille, joissa on Eurostatin 
mukaan vuosina 2000–2005 kierrätetty 
alle viisi prosenttia kummankin luokan 
jätteistä tai joista ei ole saatavilla 
virallisia tietoja, voidaan myöntää viisi 
vuotta lisäaikaa tavoitteiden 
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saavuttamiseen.
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
arvioivat uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2015 mennessä a ja 
b kohdassa tarkoitettuja tavoitteita ja 
tarkastelevat teollisuusjätteitä koskevien 
tavoitteiden asettamista ehdotuksen 
tarvittaessa sisältävän komission 
kertomuksen perusteella. Tässä 
kertomuksessa komission on otettava 
huomioon jätteiden käsittelyn 
kehittyminen sekä tavoitteiden 
asettamiseen liittyvät 
ympäristövaikutukset.
Tuotettujen tietojen piirteiden ja esittelyn 
yhdenmukaistamiseksi ja tietojen 
sovittamiseksi yhteen jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava tiedoista niiden vaatimusten 
mukaisesti, jotka esitetään jätetilastoista 
25. marraskuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2150/20021. 
Komission on tarvittaessa laadittava 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt sen 
vahvistamiseksi, noudattavatko 
jäsenvaltiot tässä kohdassa asetettuja 
tavoitteita. 
1 EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (EUVL
L 393, 30.12.2006, s. 1).

Or. en

(ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan suositusluonnoksen tarkistus 19, koska tekstiä on hiottu, jotta 
käsite ”vastaavat jätteet” (2 kohdan a alakohta) voidaan sisällyttää siihen ja jotta voidaan 
poistaa sana ”valmistelu” (2 kohdan a alakohta ja 2 kohdan b alakohta). 
Direktiiviluonnoksessa ei sellaisenaan ilmaista riittävän selvästi aihekohtaisessa strategiassa 
ilmaistuja painopistealoja. Tällä ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin 38/108/157/140/141 
perustuvalla tarkistuksella pyritään korjaamaan tämä ongelma. Tarkistuksen 2 kohdan 
sanamuotoa on kuitenkin muutettu Euroopan komissiolta saatujen uusien tietojen perusteella.
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Tarkistus 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
8 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8 a artikla
Uudelleenkäyttö ja kierrätys

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 
tuotteiden uudelleenkäytön edistämiseksi 
erityisesti perustamalla ja tukemalla 
valtuutettuja uudelleenkäyttö- ja 
korjausverkostoja sekä laatimalla 
tarvittaessa asianmukaiset käsittelyä ja 
tuotteita koskevat normit.
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa myös muita
toimia edistääkseen uudelleenkäyttöä. Ne 
voivat muun muassa käyttää taloudellisia 
ohjauskeinoja, hankinnoissa sovellettavia 
arviointiperusteita, määrällisiä tavoitteita 
tai kieltoja, jotka koskevat tiettyjen 
tuotteiden markkinoille saattamista.
2. Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja resursseja tehokkaasti 
hyödyntävän eurooppalaisen 
kierrätysyhteiskunnan luomiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tavoitteet saavutetaan:
a) vuoteen 2020 mennessä 
kotitalousjätteiden ja vastaavien jätteiden 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on 
lisättävä vähintään 50 prosenttiin 
painosta;
b) vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja 
purkujätteen, valmistusjätteen ja 
teollisuusjätteen uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä on lisättävä vähintään 
70 prosenttiin painosta.
Niille valtioille, joissa on kierrätetty alle 
viisi prosenttia kummankin luokan 
jätteistä, voidaan myöntää viisi vuotta 
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lisäaikaa tavoitteiden saavuttamiseen.
Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin korkealaatuisen 
kierrätyksen edistämiseksi ja tätä varten 
niiden on hyväksyttävä aina tarvittaessa 
erilliskeräysjärjestelmät tarvittavien 
laatunormien varmistamiseksi
asiaankuuluvilla kierrätyssektoreilla.
Jäsenvaltioiden on vuoteen 2015 
mennessä perustettava erilliset 
jätteenkeräysjärjestelmät ainakin 
seuraaville jätteille: paperi, metalli, 
muovi, lasi, tekstiilit, muut biologisesti 
hajoavat jätteet, öljy ja vaaralliset jätteet. 
Tämän soveltaminen ei rajoita jätevirtoja 
koskevaa voimassa olevaa tai tulevaa 
lainsäädäntöä tai 18 artiklan vaatimuksia.
Tuotettujen tietojen piirteiden ja esittelyn 
yhdenmukaistamiseksi ja tietojen 
sovittamiseksi yhteen jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava tiedoista niiden vaatimusten 
mukaisesti, jotka esitetään jätetilastoista 
25. marraskuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2150/20021. 
Komission on tarvittaessa laadittava 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt sen 
vahvistamiseksi, noudattavatko 
jäsenvaltiot tässä kohdassa asetettuja 
tavoitteita. 
1 EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (EUVL
L 393, 30.12.2006, s. 1).

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistusten 38/108/157/140/141 uudelleen esittäminen muokatussa 
muodossa)

Perustelu

Valmistus- ja teollisuusjätteet muodostavat merkittävän osan jätteistä. Toisin kuin 
kotitalousjätteet, ne ovat lisäksi tavallisesti huomattavasti yhtenäisemmässä muodossa, ja 
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siksi niistä voidaan kierrättää suurempi osa kuin kotitalousjätteistä ja vastaavista jätteistä. 
Jäsenvaltioiden on raportoitava niistä jätetilastoista annetun lainsäädännön puitteissa, jotta 
vastaavuuden tarkistamiseksi tarvittava tieto olisi saatavilla. Erilliskeräyksestä pitäisi myös 
olla selvät säännökset.

Tarkistus 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
8 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

8a artikla
Uudelleenkäyttö ja kierrätys

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 
tuotteiden uudelleenkäytön edistämiseksi 
erityisesti perustamalla ja tukemalla 
valtuutettuja uudelleenkäyttö- ja 
korjausverkostoja sekä laatimalla 
tarvittaessa asianmukaiset käsittelyä ja 
tuotteita koskevat normit.
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa myös muita 
toimia edistääkseen uudelleenkäyttöä. Ne 
voivat muun muassa käyttää taloudellisia 
ohjauskeinoja, hankinnoissa sovellettavia 
arviointiperusteita, määrällisiä tavoitteita 
tai kieltoja, jotka koskevat tiettyjen 
tuotteiden markkinoille saattamista.
2. Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja resursseja tehokkaasti 
hyödyntävän eurooppalaisen 
kierrätysyhteiskunnan luomiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tavoitteet saavutetaan:
a) vuoteen 2020 mennessä 
kotitalousjätteiden ja vastaavien jätteiden 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on 
lisättävä vähintään 50 prosenttiin 
painosta;
b) vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja 
purkujätteen, valmistusjätteen ja 
teollisuusjätteen uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä on lisättävä vähintään 
70 prosenttiin painosta.
3. Jäsenvaltiot voivat jatkaa 2 kohdassa 
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säädettyä määräaikaa enintään 
vuoteen 2025, mikäli kaikki seuraavat 
ehdot täytetään:
i) kokonaiskustannukset olisivat 
suhteettomia etuihin verrattuna tämän 
direktiivin voimaantulopäivämäärän 
hyvin alhaisten kierrätysmäärien takia;
ii) toimenpiteisiin, joilla varmistetaan 
2 kohdassa mainittujen kierrätyksen 
vähimmäistasojen saavuttaminen 
viimeistään vuonna 2025, on ryhdytty; ja 
iii) määräajan pidentäminen on erityisesti 
mainittu 25 artiklan 1 kohdan mukaisissa 
jätteenkäsittelysuunnitelmissa.
Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle ennen määräajan 
pidentämistä.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistusten 38/108/157/140/141 esittäminen uudelleen muokatussa 
muodossa)

Perustelu

Direktiiviluonnoksessa ei ilmaista riittävän selvästi aihekohtaisessa strategiassa ilmaistuja 
painopistealoja. Tällä Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin 
perustuvalla tarkistuksella pyritään korjaamaan tämä ongelma. Siksi 2 kohdan sanamuotoa 
on muutettu kiinteää yhdyskuntajätettä koskevan määrittelyn osalta Euroopan komission 
kotitalousjätteestä ja vastaavasta jätteestä antamien tietojen perusteella, ja samalla 
säilytetään teollisuus- ja valmistusjätettä sekä rakennus- ja purkujätettä koskevat tavoitteet.

Tarkistus 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Neuvoston yhteinen kanta
11 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

11 artikla 3 a artikla
Jätehierarkia Jätehierarkia

1. Seuraavaa jätehierarkiaa sovelletaan 
ohjaavana periaatteena jätteen syntymisen 
ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa 
lainsäädännössä ja politiikassa:

1. Seuraavaa jätehierarkiaa sovelletaan 
yleisenä sääntönä jätteen syntymisen 
ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa 
lainsäädännössä ja politiikassa:
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a) ennaltaehkäisy; a) ennaltaehkäisy ja vähentäminen;
b) uudelleenkäytön valmistelu; b) uudelleenkäyttö;

c) kierrätys; c) kierrätys;
d) muu hyödyntäminen, esimerkiksi 
energiana; ja

d) muut hyödyntämistoimenpiteet, ja

e) loppukäsittely. e) loppukäsittely.

2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä sellaisten 
vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla päästään
ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi 
edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta 
hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on 
perusteltua elinkaariajattelun mukaisesti 
tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta.

2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä sellaisten 
vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla päästään 
ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi 
edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta 
hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on 
perusteltua elinkaariarvioinnin mukaisesti 
tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta.

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
yleiset ennaltaehkäisyä, kestävyyttä, 
teknistä toteutettavuutta ja taloudellista 
hyväksyttävyyttä ja luonnonvarojen 
suojelua koskevat 
ympäristönsuojeluperiaatteet sekä 
ympäristöä, ihmisten terveyttä, taloutta ja 
yhteiskuntaa koskevat 
kokonaisvaikutukset 1 ja 10 artiklan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä 
on kattava ja avoin prosessi, jossa 
noudatetaan kansallisia 
suunnittelusääntöjä kansalaisten ja 
sidosryhmien sekä jätehuollon 
kuulemisfoorumin kuulemisesta ja 
osallistumisesta 34 artiklan a kohdan 
mukaisesti.

Or. en

(Tarkistus hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä. Viittaus elämänkaariarviointiin sekä 
sidosryhmien, myös jätehuollon kuulemisfoorumin kuulemiseen kannattaa säilyttää)

Perustelu

On tärkeää, että jätehierarkiaa sovellettaisiin yleisenä sääntönä ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksytyn tarkistuksen mukaisesti. Viittaus jätehierarkiaan kannattaa siirtää 3 a artiklaan, 
jotta voidaan täyttää paremmin direktiivin kaikki yleiset vaatimukset.



PE402.912v01-00 34/108 AM\712783FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Neuvoston yhteinen kanta
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) muu hyödyntäminen, esimerkiksi 
energiana; ja

d) muu hyödyntäminen ja

Or. fr

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 14 osittainen uudelleen esittäminen.

Tarkistus 157
Duarte Freitas

Neuvoston yhteinen kanta
11 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä sellaisten 
vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla 
päästään ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi 
edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta 
hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on 
perusteltua elinkaariajattelun mukaisesti 
tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta.

2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla
varmistetaan, että valituilla vaihtoehdoilla
päästään ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi 
edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta 
hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on 
perusteltua elinkaariarviointien mukaisesti 
tällaisen jätteen raaka-aineiden käyttöä, 
syntymistä ja jätehuoltoa koskevien 
kokonaisvaikutusten osalta.

Or. en

Perustelu

Elinkaariajattelua ei ole määritelty, mikä voisi johtaa jätteenkäsittelyssä Euroopassa 
käytettävien toimintatapojen hajoamiseen. Elinkaariarvioinnit on puolestaan määritelty 
normeilla, ja niitä voitaisiin käyttää perusteluna poikkeamiselle jätteiden käsittelyn 
hierarkiasta, mikäli ne tehdään avoimesti ja mikäli niiden soveltamisala on riittävän laaja, 
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mukaan luettuna raaka-aineiden erotteleminen Euroopassa ja ulkomailla ympäristöongelmien 
siirtämisen välttämiseksi. 

Tarkistus 158
Gyula Hegyi

Neuvoston yhteinen kanta
11 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä sellaisten 
vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla 
päästään ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi 
edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta 
hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on 
perusteltua elinkaariajattelun mukaisesti 
tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta.

2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua
jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla
varmistetaan, että valituilla vaihtoehdoilla
päästään ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi 
edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta 
hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on 
perusteltua elinkaariajattelun mukaisesti 
tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta.

Or. en

Perustelu

Jätehierarkian tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos niitä tuetaan tehokkailla kansallisilla 
toimenpiteillä. Kyseisiin toimenpiteisiin ryhdytään vain, jos jäsenvaltiot velvoitetaan 
varmistamaan, että valituilla vaihtoehdoilla päästään ympäristön kannalta parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen, eikä vain edistämään niitä.

Tarkistus 159
Dorette Corbey

Neuvoston yhteinen kanta
11 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

11 a artikla
Esteiden poistaminen

1. Jäsenvaltioiden on terveyden ja 
ympäristön suojelu huomioon ottaen 
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ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 
koskevien esteiden poistamiseksi 
nykyisestä lainsäädännöstä ja 
lupamenettelyistä.
2. Kun esteet johtuvat EU:n 
lainsäädännöstä, jäsenvaltioiden on 
saatettava asia välittömästi komission 
tietoon. Terveyden ja ympäristön suojelun
huomioon ottaen komissio antaa nykyistä 
lainsäädäntöä koskevassa tulkinnassaan 
mahdollisimman paljon tilaa ehkäisylle, 
uudelleenkäytölle ja kierrätykselle ja 
ehdottaa tarvittaessa mukautuksia.

Or. nl

Perustelu

Uuden lainsäädännön voimaantulon jälkeen on tullut selväksi, että lainsäädännöllä luodaan 
yhä enemmän esteitä uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoille. Toisessa käsittelyssä on 
kiinnitettävä tähän huomiota. Käytännössä on joskus vaikeaa markkinoida kierrätetystä 
materiaalista valmistettuja tuotteita. Kansanterveyttä ja ympäristöä on tietenkin suojeltava. 
Esteiden poistaminen on osa ponnistuksia, joilla pyritään sääntelyn parantamiseen.

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

Neuvoston yhteinen kanta
11 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

11 artikla
Jätehierarkia

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa jätehierarkia on esitetty 1 artiklassa. Tämä tarkistus liittyy edelliseen 
tarkistukseen, jolla siirretään jätehierarkiaa koskeva teksti, mukaan luettuna tarkistukset 21 
ja 22, 11 artiklasta, johon neuvosto oli sen asettanut, uuteen 3 a artiklaan. Tämän takia 
11 artikla olisi poistettava.

Tarkistus 161
Riitta Myller

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Kyseisellä kustannusten jakamisella ei 
pitäisi kuitenkaan heikentää yksittäisen 
tuottajan vastuuta, jonka nojalla 
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alkuperäisen laitteiden valmistajan olisi 
vastattava oman tuotteensa käyttöiän 
loppumisesta aiheutuvista kustannuksista,
ja niin tehdessään sen olisi saatava 
käyttöönsä tuotteidensa parempaa 
suunnittelua koskevia kannustimia.

Or. en

Perustelu

Jätteenkäsittelykustannusten jakamisen ei pitäisi heikentää sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetussa direktiivissä edellytettyä yksittäisen tuottajan vastuuta.
Tämä yksittäisen tuottajan vastuuta koskeva ankara soveltaminen on tärkeää ekosuunnittelun 
koskevan innovoinnin edistämiselle.

Tarkistus 162
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa 
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot 
voivat myös rajoittaa lähtevien jätteiden 
siirtoja asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Poikkeuksista jätteiden siirrosta annettuun direktiivin (EY) N:o 1013/2006 ei pitäisi säätää 
tässä direktiivissä.

Tarkistus 163
María Sornosa Martínez

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat ympäristöään tai
verkostoaan suojellakseen rajoittaa jätteen 
siirtoja maahan käsiteltäväksi 
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton teksti. Kohdan pitäisi kattaa kaikki jätteenpolttolaitokset luokittelusta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden pitäisi myös pystyä estämään jätteen tuonti kansallisiin jätteenpolttolaitoksiin 
ympäristöön liittyvien perusteiden nojalla (esimerkiksi jätteenpolttolaitoksista peräisin 
olevien päästöjen tai myrkyllisen tuhkan vähentäminen).
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Tarkistus 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva uusi tarkistus ensimmäisen 
käsittelyn tarkistuksen 83 mukaisesti.)

Perustelu

Yhteisessä kannassa tietyt kunnalliset jätteenpolttolaitokset luokiteltaisiin uudelleen 
hyödyntämislaitoksiksi, vaikka niissä ei käytettäisikään parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa. Kyseisellä uudelleenluokittelulla lisättäisiin investointeja jätteenpolttolaitoksiin ja 
siten vähennettäisiin investointeja, joita tarvittaisiin uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, jotka 
säästävät enemmän energiaa ja luonnonvaroja kuin ”hyödyntäminen” jätteenpoltossa. 
Tällainen uudelleenluokittelu pitäisi siksi poistaa yhteisestä kannasta. Olisi 
asianmukaisempaa tarkastella kyseistä tehokkuutta koskevaa näkökulmaa IPPC-direktiivin ja 
jätteenpoltosta annetun direktiivin tarkistamisen yhteydessä.
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Tarkistus 165
Riitta Myller

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat ympäristöään tai
verkostoaan suojellakseen rajoittaa jätteen 
siirtoja maahan käsiteltäväksi 
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton teksti. Kohdan pitäisi kattaa kaikki jätteenpolttolaitokset luokittelusta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden pitäisi myös pystyä estämään jätteen tuonti kansallisiin jätteenpolttolaitoksiin 
ympäristöön liittyvien perusteiden perusteella (esimerkiksi jätteenpolttolaitoksista peräisin 
olevien päästöjen tai myrkyllisen tuhkan vähentäminen).

Tarkistus 166
Holger Krahmer

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava 
asiamukaiset toimenpiteet, yhteistyössä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun 
tämä on tarpeen tai suositeltavaa, 
perustaakseen yhtenäisen ja riittävän 

Jätettä on käsiteltävä yhteisön alueella 
yleisesti ympäristön kannalta 
kestävimmällä tavalla. Jätteet on 
loppukäsiteltävä jossakin lähimmistä 
asianmukaisista laitoksista sopivimpien 
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jätteiden loppukäsittelylaitosten sekä 
yksityisistä kotitalouksista kerätyn ja 
muilta tuottajilta samaan kuljetukseen 
kerätyn sekalaisen yhdyskuntajätteen 
hyödyntämistä suorittavien laitosten 
verkoston. Laitosverkostoa perustettaessa 
on otettava huomioon paras käytettävissä 
oleva tekniikka.

menetelmien ja teknologioiden avulla siten, 
että varmistetaan korkeatasoinen 
ympäristön ja kansanterveyden suojelu. 
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä yhteistyössä 
toisten jäsenvaltioiden kanssa 
perustaakseen integroidun ja 
asianmukaisen jätteiden 
hävittämislaitosten verkoston ottaen 
huomioon direktiivin 96/61/EY 2 artiklan 
11 kohdan mukaiset parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat (jäljempänä ”parhaat 
käytettävissä olevat tekniikat”).

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa 
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot 
voivat myös rajoittaa lähtevien jätteiden 
siirtoja asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.
2. Verkoston on oltava siten suunniteltu, 
että yhteisö tulee kokonaisuudessaan 
omavaraiseksi jätteen loppukäsittelyn 
sekä 1 kohdassa tarkoitetun jätteen 
hyödyntämisen suhteen ja että jäsenvaltiot 
voivat kukin erikseen päästä lähemmäksi 
mainittua tavoitetta ottaen kuitenkin 
huomioon maantieteelliset olosuhteet tai 
tiettyihin jätelajeihin erikoistuneiden 
laitosten tarpeen.
3. Verkoston avulla on oltava myös 
mahdollista loppukäsitellä jätteitä tai 
hyödyntää 1 kohdassa tarkoitetut jätteet 
jossakin lähimmistä asianmukaisista 
laitoksista sopivimpien menetelmien ja 
teknologioiden avulla siten, että 
varmistetaan korkeatasoinen ympäristön ja 
kansanterveyden suojelu.
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4. Läheisyys- ja omavaraisuusperiaate 
eivät tarkoita sitä, että kullakin 
jäsenvaltiolla olisi oltava kaiken tyyppisiä 
lopulliseen hyödyntämiseen tarkoitettuja 
laitoksia alueellaan.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2007 hyväksytty tarkistus 109.

Tarkistus 167
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava 
asiamukaiset toimenpiteet, yhteistyössä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun 
tämä on tarpeen tai suositeltavaa, 
perustaakseen yhtenäisen ja riittävän 
jätteiden loppukäsittelylaitosten sekä 
yksityisistä kotitalouksista kerätyn ja 
muilta tuottajilta samaan kuljetukseen 
kerätyn sekalaisen yhdyskuntajätteen 
hyödyntämistä suorittavien laitosten 
verkoston. Laitosverkostoa perustettaessa 
on otettava huomioon paras käytettävissä 
oleva tekniikka.

Jätettä on käsiteltävä yhteisön alueella 
yleisesti ympäristön kannalta 
kestävimmällä tavalla. 
Läheisyysperiaatteen mukaan hävitettävä 
jäte on käsiteltävä jossakin lähimmistä 
asianmukaisista laitoksista sopivimpien 
menetelmien ja teknologioiden avulla 
siten, että varmistetaan ympäristön ja 
kansanterveyden korkeatasoinen suojelu. 
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä yhteistyössä 
toisten jäsenvaltioiden kanssa 
perustaakseen integroidun ja 
asianmukaisen jätteiden 
hävittämislaitosten verkoston ottaen 
huomioon direktiivin 96/61/EY 2 artiklan 
11 kohdan mukaiset parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat (jäljempänä ”parhaat 
käytettävissä olevat tekniikat”).

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa 
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 

Asetuksesta (EY) N:o 1013/2006 poiketen 
jäsenvaltiot voivat verkostoaan 
suojellakseen rajoittaa jätteen siirtoja 
maahan käsiteltäväksi 
hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa 
jätteenpolttolaitoksissa, jos on osoitettu, 
että tällaisten siirtojen seurauksena 
kotimaista jätettä olisi loppukäsiteltävä tai 
että jätettä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
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ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä.

ole yhdenmukainen jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien kanssa. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
päätöksistä komissiolle. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa lähtevien jätteiden siirtoja 
asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 
säädetyistä ympäristönsuojelusyistä. 

2. Verkoston on oltava siten suunniteltu, 
että yhteisö tulee kokonaisuudessaan 
omavaraiseksi jätteen loppukäsittelyn 
sekä 1 kohdassa tarkoitetun jätteen 
hyödyntämisen suhteen ja että jäsenvaltiot 
voivat kukin erikseen päästä lähemmäksi 
mainittua tavoitetta ottaen kuitenkin 
huomioon maantieteelliset olosuhteet tai 
tiettyihin jätelajeihin erikoistuneiden 
laitosten tarpeen.
3. Verkoston avulla on oltava myös 
mahdollista loppukäsitellä jätteitä tai 
hyödyntää 1 kohdassa tarkoitetut jätteet 
jossakin lähimmistä asianmukaisista 
laitoksista sopivimpien menetelmien ja 
teknologioiden avulla siten, että 
varmistetaan korkeatasoinen ympäristön 
ja kansanterveyden suojelu.
4. Läheisyys- ja omavaraisuusperiaate
eivät tarkoita sitä, että kullakin 
jäsenvaltiolla olisi oltava kaiken tyyppisiä 
lopulliseen hyödyntämiseen tarkoitettuja 
laitoksia alueellaan.

Läheisyysperiaate ei tarkoita sitä, että 
kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava kaiken 
tyyppisiä lopulliseen hyödyntämiseen 
tarkoitettuja laitoksia alueellaan.

Or. en

(Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 109)

Perustelu

Yhteisön jätteen käsittelyä ei pitäisi määritellä kansallisten rajojen mukaan vaan yleisesti 
ympäristön kannalta kestävimpien käsittelytoimien mukaan (mukaan luettuna jätteen 
kuljetuksen ympäristövaikutukset). Sisämarkkinat ovat aina edistäneet korkeita ja 
yhdenmukaisia ympäristönormeja, ja niitä on siksi tuettava. Sisämarkkinat takaavat yleisesti 
myös taloudellisesti kestävän jätteen käsittelyn.
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Tarkistus 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Läheisyys- ja omavaraisuusperiaate 
eivät tarkoita sitä, että kullakin 
jäsenvaltiolla olisi oltava kaiken tyyppisiä 
lopulliseen hyödyntämiseen tarkoitettuja 
laitoksia alueellaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä neuvoston esittämä uusi kohta pitäisi poistaa, jotta vältettäisiin läheisyys- ja 
omavaraisuusperiaatteiden heikentäminen.

Tarkistus 169
Riitta Myller

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Läheisyys- ja omavaraisuusperiaate 
eivät tarkoita sitä, että kullakin 
jäsenvaltiolla olisi oltava kaiken tyyppisiä 
lopulliseen hyödyntämiseen tarkoitettuja 
laitoksia alueellaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä neuvoston yhteisessä kannassa esitetty uusi teksti heikentää direktiivin ja Euroopan 
jätepolitiikan keskeistä sanomaa, jonka mukaan jäsenvaltioiden pitäisi etukäteen pyrkiä 
soveltamaan läheisyys- ja omavaraisuusperiaatetta mahdollisimman tehokkaasti 
jätteenkäsittelyssä.
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Tarkistus 170
Anne Laperrouze

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei vaarallista jätettä 
sekoiteta muihin luokkiin kuuluvan 
vaarallisen jätteen eikä muiden jätteiden, 
aineiden tai materiaalien kanssa. 
Sekoittamisella tarkoitetaan myös 
vaarallisten aineiden laimentamista.

1. Vaarallisten jätteiden luokitteleminen 
ei-vaarallisiksi jätteiksi ei voi tapahtua 
jätteiden laimentamisen tai sekoittamisen 
avulla siten, että epäpuhtauksien 
alkuperäiset pitoisuudet alittavat 
vaaralliselle jätteelle asetetut raja-arvot.
.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 46.

Tarkistus 171
Mojca Drčar Murko

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jätteen laimentaminen sekoittamalla, 
jolla pyritään pelkästään välttämään 
muussa lainsäädännössä tai lupien 
kaatopaikkakelpoisuusperusteissa eritellyt 
rajat tai rajoitukset, on kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Neuvosto totesi, että vaarallisen jätteen sekoittamista koskevaa kieltoa sovelletaan myös 
vaarallisen jätteen laimentamiseen. Määrittelyssä on kuitenkin selvennettävä kiellon 
käytännön merkitystä.
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Tarkistus 172
Anne Ferreira

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c a) sekoittamiseen valitun käsittelyn on 
perustuttava sekoituksen sisältämään 
vaarallisimpaan jätteeseen, tai on 
osoitettava, että kaikki sekoituksen 
sisältämät vaaralliset jätteet voidaan 
käsitellä erikseen.

Or. fr

Perustelu

Koska sekoittaminen on sallittu poikkeuksena, säännöksiä on vahvistettava, jotta voidaan 
taata kaikkien sekoituksen sisältämien vaarallisten jätteiden erillinen käsittely ja ympäristön 
ja ihmisten terveyden suojelu.

Tarkistus 173
Anne Laperrouze

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia 
sekoittamisen edellyttäen, että

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia 
sekoittamisen edellyttäen, että

a) jätteiden sekoittamisen suorittaa laitos 
tai yritys, jolla on 20 artiklan mukainen 
lupa;

a) jätteiden sekoittamisen suorittaa laitos 
tai yritys, jolla on 20 artiklan mukainen 
lupa;

b) edellä 10 artiklassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät eivätkä jätehuollon 
haittavaikutukset ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön lisäänny; ja

b) edellä 10 artiklassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät eivätkä jätehuollon 
haittavaikutukset ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön lisäänny;

c) sekoittamistoimi on parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan mukainen.

c) sekoittamistoimi on parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan mukainen;
ja
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c a) sekoitetuille jätteille valitun käsittelyn 
osalta on osoitettava, että siinä voidaan 
käsitellä erikseen kaikki sekoituksen 
sisältämät jätteet.

Or. en

Perustelu

Laimentamiskielto on erityisen tärkeä ympäristön ja kansanterveyden suojelun 
varmistamiseksi. Laimentamisen suurimpana vaarana on se, että jätteiden käsittelyssä 
käytetään vääriä prosesseja (jotka eivät ole tarpeeksi tehokkaita). Koska ”laimentamista” ei 
ole myöskään määritelty, säännös ei ole riittävä. Tätä uutta tarkistusehdotusta perustellaan 
neuvoston esittämällä uudella osalla, erityisesti sillä, että ”sekoittaminen sisältää 
vaarallisten aineiden laimentamisen”. 

Tarkistus 174
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Vaikka sekoittaminen sallitaan 
2 kohdan mukaisesti, jäte pysyy 
vaarallisena jätteenä, vaikka 
epäpuhtauksien alkuperäiset pitoisuudet 
alittavat sekoittamisen jälkeen 
vaaralliselle jätteelle asetetut raja-arvot.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 46 uudelleen esittäminen muokatussa muodossa)

Perustelu

Koska sekoittaminen ei ole kokonaan kielletty, olisi selkeästi todettava, että vaikka 
sekoittamiseen sovellettaisiin 2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta, tuloksena oleva jäte pysyy 
silti vaarallisena jätteenä
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Tarkistus 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
kaikkien jätevirtojen vaarallisten 
yhdisteiden erottelua ennen niiden 
päätymistä hyödyntämistarkoituksiin.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 54 uudelleen esittäminen)

Perustelu

Vaarallisten yhdisteiden erottaminen, silloin kun se on mahdollista, parantaa 
hyödyntämismahdollisuuksia. Vaaralliset aineet olisi poistettava taloudellisesta kierrosta,
eikä niillä pitäisi saastuttaa uusia tuotteita hyödyntämisen jälkeen.

Tarkistus 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) jäteöljyt käsitellään 10 ja 11 artiklan
mukaisesti;

b) jäteöljyt käsitellään 1 ja 10 artiklan
mukaisesti ja uudistamista pidetään 
ensisijaisena toimenpiteenä aina, kun se 
on mahdollista;

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 56 esittäminen osittain uudelleen.)

Perustelu

Jäteöljyjen uudistamisen ensisijaisuudesta pitäisi säätää yksiselitteisesti nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti ja sen mukaisesti, että EU:n tavoitteena on kehittyä
”kierrätysyhteiskunnaksi”.
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Tarkistus 177
Evangelia Tzampazi

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) jäteöljyt käsitellään 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti;

b) jäteöljyt käsitellään 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti ja uudistamista pidetään 
ensisijaisena toimenpiteenä aina, kun se 
on mahdollista;

Or. en

Tarkistus 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) jäteöljyt käsitellään 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti;

b) jäteöljyt käsitellään 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti ja uudistamista pidetään 
ensisijaisena toimenpiteenä aina, kun se 
on mahdollista;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että jäteöljyjen aineiden kierrätys on ensisijainen 
toimenpide huolimatta jäteöljydirektiivin kumoamisesta. Se vastaa EU:n julistamaa tavoitetta 
kehittyä ”kierrätysyhteiskunnaksi”.
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Tarkistus 179
Mojca Drčar Murko

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) jäteöljyt käsitellään 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti;

b) jäteöljyt käsitellään 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti ja uudistamista pidetään 
ensisijaisena toimenpiteenä aina, kun se 
on mahdollista;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että jäteöljyjen aineiden kierrätys on ensisijainen 
toimenpide huolimatta jäteöljydirektiivin kumoamisesta. Se vastaa EU:n julistamaa tavoitetta 
kehittyä ”kierrätysyhteiskunnaksi”.

Tarkistus 180
Evangelia Tzampazi

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei 
sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta 
muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, 
jos se on teknisesti mahdollista ja 
taloudellisesti hyväksyttävää tai jos 
tällainen sekoittaminen haittaa niiden 
käsittelyä.

c) ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei 
sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta 
muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, 
jos se on teknisesti mahdollista tai jos 
tällainen sekoittaminen haittaa niiden 
käsittelyä.

Or. en
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Tarkistus 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei 
sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta 
muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, 
jos se on teknisesti mahdollista ja 
taloudellisesti hyväksyttävää tai jos 
tällainen sekoittaminen haittaa niiden 
käsittelyä.

c) ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei 
sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta 
muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, 
jos se on teknisesti mahdollista tai jos 
tällainen sekoittaminen haittaa niiden 
käsittelyä.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 56 esittäminen osittain uudelleen.)

Perustelu

”Taloudellinen hyväksyttävyys” ei ole asianmukainen peruste. Laivojen romuttaminen 
Bangladeshissa on taloudellisesti hyväksyttävää, mutta ympäristön ja terveyden kannalta 
katastrofi. Paperin tai biojätteen polttaminen on taloudellisesti hyväksyttävää, mutta 
ympäristön kannalta järjetöntä. Sekoittamatta jättämistä koskevaan säännökseen olisi 
sovellettava vain teknistä toteutettavuutta.

Tarkistus 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jos jäteöljyille on kansallisessa 
lainsäädännössä asetettu uudistamista 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat 
säätää, että tällaiset jäteöljyt on 
uudistettava, jos se on teknisesti 
mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 
rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja 
alueeltaan polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 

3. Jos sovelletaan asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa jäteöljyjen
rajatylittäviä siirtoja alueeltaan 
polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.
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jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 56 uudelleen esittämisestä johtuva tarkistus.)

Perustelu

Jäteöljyjen uudistamisen ensisijaisuudesta pitäisi säätää yksiselitteisesti nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti ja sen mukaisesti, että EU:n tavoitteena on kehittyä
”kierrätysyhteiskunnaksi”. Mikäli kyseinen ensisijaisuus on yhteisön vaatimus, 
jäsenvaltioiden vaatimuksia ei tarvita.

Tarkistus 183
Evangelia Tzampazi

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jos jäteöljyille on kansallisessa 
lainsäädännössä asetettu uudistamista 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat 
säätää, että tällaiset jäteöljyt on 
uudistettava, jos se on teknisesti 
mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 
rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja 
alueeltaan polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

3. Jos sovelletaan asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa jäteöljyjen 
rajatylittäviä siirtoja alueeltaan 
polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

Or. en

Tarkistus 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jos jäteöljyille on kansallisessa 
lainsäädännössä asetettu uudistamista 

3. Jos sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
1013/2006 11 ja 12 artiklaa, jäsenvaltiot 
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koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat 
säätää, että tällaiset jäteöljyt on 
uudistettava, jos se on teknisesti 
mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 
rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja 
alueeltaan polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

voivat rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä 
siirtoja alueeltaan polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että jäteöljyjen aineiden kierrätys on ensisijainen 
toimenpide huolimatta jäteöljydirektiivin kumoamisesta. Se vastaa EU:n julistamaa tavoitetta 
kehittyä ”kierrätysyhteiskunnaksi”.

Tarkistus 185
Mojca Drčar Murko

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jos jäteöljyille on kansallisessa 
lainsäädännössä asetettu uudistamista 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat 
säätää, että tällaiset jäteöljyt on 
uudistettava, jos se on teknisesti 
mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 
rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja 
alueeltaan polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

3. Jos sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
1013/2006 11 ja 12 artiklaa, jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä 
siirtoja alueeltaan polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

Or. en

Perustelu

18 artiklan 3 kohdan sanamuotoa muutetaan hieman, jotta se on johdonmukainen 18 artiklan 
1 kohdan b alakohdan kanssa.
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Tarkistus 186
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
18 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jos jäteöljyille on kansallisessa 
lainsäädännössä asetettu uudistamista 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat
säätää, että tällaiset jäteöljyt on 
uudistettava, jos se on teknisesti 
mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, 
rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja 
alueeltaan polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

3. Jos tekniset, taloudelliset ja 
organisatoriset rajoitukset sallivat, 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, jotta etusija annetaan 
jäteöljyjen käsittelemiselle uudistamalla. 
Siten jäsenvaltiot voivat, jos sovelletaan 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 11 ja 
12 artiklaa, rajoittaa jäteöljyjen 
rajatylittäviä siirtoja alueeltaan 
polttolaitokseen tai 
rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen 
jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.

Or. de

(Ensimmäinen lause on direktiivin 75/439/EY 3 artiklan ensimmäisestä kohdasta.)

Perustelu

Jäteöljyjen uudistamiselle direktiivillä 75/439/EY annettu etusija pitäisi säilyttää. Koska öljyn 
kysyntä kasvaa jatkuvasti ja luonnonvarat vähenevät tasaisesti, on ehdottoman tärkeää 
hyödyntää kaikkia käytössä olevia lähteitä. Öljyn maailmanlaajuisen merkityksen takia 
uudistamiselle annetun etusijan säilyttäminen on ensisijaista.

Tarkistus 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
19 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Biojäte Biojätteen keräys ja käyttö
1. Biojätteen materiaalien hyödyntäminen 
on ensisijaista.
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2. Jäsenvaltioiden on …* mennessä 
kehitettävä järjestelmä biojätteen 
erilliskeräystä varten.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittaessa 
ja 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
edistää

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa ja 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
edistää

a) biojätteen erilliskeräystä;
b) biojätteen käsittelyä tavalla, joka täyttää 
korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
vaatimukset;

a) biojätteen käsittelyä tavalla, joka täyttää 
korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
vaatimukset;

c) biojätteestä tuotettujen, ympäristön 
kannalta turvallisten materiaalien käyttöä.

b) biojätteestä tuotettujen, ympäristön 
kannalta turvallisten materiaalien käyttöä.

Komissio suorittaa biojätehuoltoa 
koskevan arvioinnin tehdäkseen 
tarvittaessa sitä koskevan ehdotuksen.

Komissio suorittaa biojätehuoltoa 
koskevan arvioinnin tehdäkseen 
tarvittaessa sitä koskevan ehdotuksen.

* Kolme vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Biojätteen määrittelyn pitäisi olla selvempi ja kattavampi kuin yhteisessä kannassa esitetty 
määrittely.

Tarkistus 188
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
19 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Biojäte Biojätteen keräys ja käyttö
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa ja 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
edistää

1. Biojätteen materiaalien hyödyntäminen 
on ensisijaista.

a) biojätteen erilliskeräystä; 2. Direktiivin 1 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi 
jäsenvaltioiden on ...* mennessä 
kehitettävä järjestelmä biojätteen 
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erilliskeräystä varten.
b) biojätteen käsittelyä tavalla, joka 
täyttää korkeatasoisen 
ympäristönsuojelun vaatimukset;
c) biojätteestä tuotettujen, ympäristön 
kannalta turvallisten materiaalien 
käyttöä.
Komissio suorittaa biojätehuoltoa 
koskevan arvioinnin tehdäkseen 
tarvittaessa sitä koskevan ehdotuksen.

* Kolme vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 112.

Biojätteellä on merkittävä tehtävä metaanipäästöjen vähentämisessä. Biojätteen 
hyödyntäminen edistää lisäksi sellaisten luonnonvarojen suojelua, joita olisi muuten käytetty 
tätä tarkoitusta varten. Biojätteen materiaalien hyödyntämisen olisi oltava ensisijaista.

Tarkistus 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
19 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittaessa 
ja 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
edistää

Jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään
...* mennessä 1 ja 10 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa

a) biojätteen erilliskeräystä; a) biojätteen erilliskeräystä koskevien 
järjestelmien perustaminen;

b) biojätteen käsittelyä tavalla, joka täyttää 
korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
vaatimukset;

b) biojätteen käsittely tavalla, joka täyttää 
korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
vaatimukset;

c) biojätteestä tuotettujen, ympäristön 
kannalta turvallisten materiaalien käyttöä.

c) biojätteestä tuotettujen, ympäristön 
kannalta turvallisten materiaalien käyttö.
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Komissio suorittaa biojätehuoltoa 
koskevan arvioinnin tehdäkseen 
tarvittaessa sitä koskevan ehdotuksen.

Keräyksen ja käsittelyn turvallisuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
ympäristö- ja laatuperusteet, mukaan 
luettuna epäpuhtauksien raja-arvot 
biojätteestä tuotettujen, ympäristön 
kannalta turvallisten materiaalien 
käytölle, hyväksytään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti. 
Komissio antaa viimeistään ...* mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen biojätteen 
erilliskeräyksen vähimmäistavoitteista.
_______

* EUVL: Lisätään päivämäärä, joka on
kolme vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin 112/138 perustuva tarkistus. Biojätettä koskevaa 
toimintaa ei pitäisi jättää jäsenvaltioiden hyvän tahdon tai komission tutkimuksen tulosten 
varaan. Tietoa on tarpeeksi, jotta jo nyt voidaan vaatia konkreettista toimintaa. Jäsenvaltiot 
olisi velvoitettava perustamaan järjestelmä biojätteen erilliskeräystä varten kolme vuoden 
sisällä. Turvallisuutta ja turvallista käyttöä koskevat perusteet hyväksytään valvonnan 
käsittävässä komitologiamenettelyssä. Keräystavoitteet pitäisi hyväksyä 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
19 artikla – ensimmäinen kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittaessa 
ja 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
edistää

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittaessa 
ja 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 

a) biojätteen erilliskeräystä; a) kehittää biojätteen erilliskeräystä
koskeva järjestelmä, jossa biojätteen 
aineiden hyödyntäminen on ensisijaista;
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b) biojätteen käsittelyä tavalla, joka täyttää 
korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
vaatimukset;

b) varmistaa biojätteen käsittely tavalla, 
joka täyttää korkeatasoisen 
ympäristönsuojelun vaatimukset;

c) biojätteestä tuotettujen, ympäristön 
kannalta turvallisten materiaalien käyttöä.

c) varmistaa biojätteestä tuotettujen, 
ympäristön kannalta turvallisten 
materiaalien käyttö, mukaan luettuna 
keräyksen vähimmäisvaatimukset ja 
kompostin käyttöä koskevat normit.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 112 ensimmäisen osan 
esittäminen uudelleen, minkä tarkoituksena on tehdä biojätettä koskevista säännöksistä 
hieman ankarampia.

Tarkistus 191
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
19 artikla – toinen kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio suorittaa biojätehuoltoa 
koskevan arvioinnin tehdäkseen 
tarvittaessa sitä koskevan ehdotuksen.

Komissio esittää ehdotuksen biojätteistä 
viimeistään kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen. Tätä varten 
komissio suorittaa biojätehuoltoa koskevan 
arvioinnin.

Or. de

Perustelu

Biojätettä on säänneltävä EU:n tasolla täysimääräisten laatu- ja turvallisuusnormien 
takaamiseksi. Komissiota on jo pyydetty useaan kertaan esittämään kattava ehdotus. 
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Tarkistus 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Neuvoston yhteinen kanta
19 artikla – toinen kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio suorittaa biojätehuoltoa 
koskevan arvioinnin tehdäkseen 
tarvittaessa sitä koskevan ehdotuksen.

Komissio suorittaa 31. joulukuuta 2008 
mennessä biojätehuoltoa koskevan 
arvioinnin tehdäkseen tarvittaessa sitä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Or. fr

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 138 esittäminen osittain uudelleen.

Tarkistus 193
María Sornosa Martínez

Neuvoston yhteinen kanta
19 artikla – toinen kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio suorittaa biojätehuoltoa
koskevan arvioinnin tehdäkseen 
tarvittaessa sitä koskevan ehdotuksen.

Komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen 
ympäristön kannalta kestävästä 
biojätehuollosta.

Or. en

Tarkistus 194
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
19 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 a artikla
Biojätteen käsittely
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1. Tuottajien ja haltijoiden on ennen 
biojätteen levittämistä maahan käsiteltävä 
se tavalla, jolla varmistetaan, että se on 
turvallista ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyden kannalta. Tätä sovelletaan myös 
sellaisten ravintoloiden ja ruokaloiden 
tuottamaan ruokajätteeseen, joilta ei 
edellytetä jätteen loppukäsittelyä 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
säännösten mukaisesti.
2. Komissio säätää 36 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ja erittelee 
vähimmäisvaatimukset ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden turvallisuuden 
tarkistamiseksi.
3. Sen varmistamiseksi, että biojäte 
levitetään maahan ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla, komissio säätää 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti täytäntöönpanotoimenpiteistä 
ja erittelee ympäristöä ja laatua koskevat 
perusteet, jotka on täytettävä, jotta biojäte 
voidaan levittää maahan, jota käytetään 
maataloudessa, metsätaloudessa tai 
puutarhataloudessa, ja jotta voidaan 
katsoa, että jäte lakkaa olemasta jätettä.
4. Direktiivin 3 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanotoimenpiteet sisältävät 
ainakin sitovat raja-arvot 
raskasmetalleille, fyysisille 
epäpuhtauksille ja elinkelpoisille 
siemenille ja kasvien osille, jotka voivat 
itää, sekä luettelon sopivista raaka-
aineista.
5. Perusteissa otetaan huomioon kaikki 
ympäristön kannalta haitallisen käytön tai 
biojätteen kuljetuksen riskit, ja niissä 
asetetaan korkea taso ihmisten terveyden 
ja ympäristön suojelulle.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 112.

Biojätteellä on merkittävä tehtävä metaanipäästöjen vähentämisessä. Biojätteen 
hyödyntäminen edistää lisäksi sellaisten luonnonvarojen suojelua, joita olisi muuten käytetty 
tätä tarkoitusta varten. Biojätteen materiaalien hyödyntämisen olisi oltava ensisijaista.

Tarkistus 195
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
19 b artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 b artikla
Valvonta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
19 a artiklassa tarkoitettujen vaatimusten 
noudattamisen valvomiseksi, että 
laadunvarmistusjärjestelmät perustetaan 
ja että niitä käytetään.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
haitallisia aineita testataan säännöllisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 112.

Biojätteellä on merkittävä tehtävä metaanipäästöjen vähentämisessä. Biojätteen 
hyödyntäminen edistää lisäksi sellaisten luonnonvarojen suojelua, joita olisi muuten käytetty 
tätä tarkoitusta varten. Biojätteen materiaalien hyödyntämisen olisi oltava ensisijaista.
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Tarkistus 196
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
19 c artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

19 c artikla
Ruokajäte

Käsittelemättömän ruokajätteen 
hyödyntäminen rehuna kielletään.
Lisensoitujen yritysten on todistettavasti 
poistettava, sterilisoitava ja 
loppukäsiteltävä turvallisesti ruokajätteet. 
Jäsenvaltiot voivat sallia ruokajätteen 
käyttämisen sianrehuna vain, kun 
turvallista hyödyntämistä, sterilisointia ja 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muiden 
säännösten noudattamista valvotaan 
kaikissa suhteissa.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 98/113. 

Keskuskeittiöiden ja ruokaloiden käsittelemättömän jätteen käyttäminen rehuna on valtava 
tautiriski. Rehuna käyttämistä koskevaa kieltoa on mahdotonta noudattaa ilman säänneltyä ja 
valvottua loppukäsittelyjärjestelmää.

Todistetusti sterilisoidun ruokajätteen käyttö rehuna pitäisi sallia tiukasti valvotuissa oloissa, 
jotta voidaan estää käsittelemättömän ruokajätteen laiton käyttö rehuna.

Tarkistus 197
Péter Olajos

Neuvoston yhteinen kanta
20 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikilla laitoksilla tai yrityksillä, jotka 
aikovat käsitellä jätettä, on toimivaltaisen 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikilla laitoksilla tai yrityksillä, jotka 
aikovat käsitellä jätettä, on toimivaltaisen 
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viranomaisen myöntämä lupa. viranomaisen tai sen valtuuttaman 
järjestön sertifikaatin perusteella 
myönnetty lupa.

Or. hu

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa jätteenkäsittelylupien myöntämiskäytäntöä on ryhdytty korvaamaan 
teknisesti, taloudellisesti tai ammatillisesti toimivaltaisen valtuutetun ammattielimen 
sertifikaatilla, jonka asiasta vastaava viranomainen vahvistaa. Viralliset luvat korvaava 
vakiintunut järjestelmä, joka edistää lain noudattamista, ei ole mahdollinen, ellei 
alkuperäistä sanamuotoa laajenneta.

Tarkistus 198
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
20 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. Edellyttäen, että tämän artiklan 
vaatimuksia noudatetaan, mikä hyvänsä 
muun kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön nojalla myönnetty lupa 
voidaan yhdistää 1 kohdan nojalla 
vaadittavan luvan kanssa yhteiseksi
luvaksi, jos näin menetellen voidaan 
välttää, että toiminnanharjoittajan tai 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
samat tiedot tai tehtävä sama työ uudelleen.

5. Edellyttäen, että tämän artiklan 
vaatimuksia noudatetaan, mikä hyvänsä 
muun kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön nojalla myönnetty lupa 
yhdistetään 1 kohdan nojalla vaadittavan 
luvan kanssa yhteiseksi luvaksi, jos näin 
menetellen voidaan välttää, että 
toiminnanharjoittajan tai toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava samat tiedot tai 
tehtävä sama työ uudelleen.

Or. en

Perustelu

Lupien päällekkäisyyttä pitäisi välttää. Yksi IPPC-direktiivin tavoitteista on kaikkien 
ympäristölupien yhdistäminen yhdeksi luvaksi, ja siksi tätä pitäisi soveltaa myös kaikkiin 
jätelainsäädännön nojalla vaadittuihin lupiin.
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Tarkistus 199
Françoise Grossetête

Neuvoston yhteinen kanta
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Kaikilla vaarallisten jätteiden 
käsittelylaitoksilla on oltava erityislupa, 
johon on sisällyttävä kuvaus toimista, 
joilla varmistetaan, että tuotantolaitos on 
rakennettu, varustettu ja sitä käytetään 
yhdenmukaisesti käsiteltävien jätteiden 
luokkien ja niihin sisältyvien riskien 
kanssa.
Toimivaltaisten viranomaisten antamassa 
luvassa ilmoitetaan:
- käsiteltävien vaarallisten jätteiden 
määrät ja luokat;
- jätteiden käsittelyn tekniset erityispiirteet 
parhaan mahdollisen ympäristönsuojelun 
varmistamiseksi ja korkean 
turvallisuuden tason takaamiseksi. 
Kun vaarattomien jätteiden 
käsittelylaitoksen toiminnanharjoittaja 
aikoo ryhtyä toteuttamaan vaarallisia 
jätteitä koskevia toimia, sitä pidetään 
direktiivin 96/61/EY 2 artiklan 10 kohdan 
b alakohdan määritelmän nojalla 
olennaisena muutoksena. Kyseisessä 
tapauksessa sovelletaan saman direktiivin 
12 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Vaarallisen jätteen käsittelylaitoksille myönnettävissä luvissa pitäisi ottaa huomioon kyseisten 
jätteiden erityispiirteet ja niiden käsittelyyn liittyvät riskit. Poikkeuksia ei pitäisi sallia. 
Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyssä tarkistuksessa 58 käsiteltiin tätä erityisvaatimusta.
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Tarkistus 200
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Poikkeukset luvanvaraisuudesta

Jäsenvaltiot voivat myöntää laitoksille tai 
yrityksille poikkeuksen 20 artiklan 
1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta 
seuraavien toimien osalta:
a) niiden oman vaarattoman jätteen 
loppukäsittely tuotantopaikalla; tai
b) jätteen hyödyntäminen.

Or. fr

Perustelu

Jätteiden käsittelyn suorittamista koskevan luvan hankkimisvelvoitteeseen ei voida tehdä 
poikkeuksia. Kyseisten poikkeusten myöntämisellä laiminlyödään nykyisiä säännöksiä, ja se 
on huomattava uhka ympäristön ja kansanterveyden suojelulle.

Tarkistus 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myöntää laitoksille tai 
yrityksille poikkeuksen 20 artiklan 
1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta 
seuraavien toimien osalta:

Jäsenvaltiot voivat myöntää laitoksille tai 
yrityksille poikkeuksen 20 artiklan 
1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta niiden 
oman vaarattoman jätteen loppukäsittelystä 
tuotantopaikalla.

a) niiden oman vaarattoman jätteen 
loppukäsittely tuotantopaikalla; tai
b) jätteen hyödyntäminen.
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Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 161 esittäminen osittain uudelleen.)

Perustelu

Jäsenvaltioille ei saa antaa yleistä mahdollisuutta vapauttaa lupavaatimuksesta kaikki 
hyödyntämistoimet, mukaan luettuna myös vaarallinen jäte.

Tarkistus 202
Péter Olajos

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio aikoo myöntää
21 artiklassa säädettyjä poikkeuksia, sen on 
vahvistettava kunkin toimintotyypin osalta 
yleiset säännöt, joissa määritellään 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvan 
jätteen lajit ja määrät sekä käytettävä 
käsittelymenetelmä.

1. Jos jäsenvaltio aikoo myöntää 
21 artiklassa säädettyjä poikkeuksia, sen on 
vahvistettava kunkin toimintotyypin osalta 
yleiset säännöt, joissa määritellään 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvan 
jätteen lajit ja määrät sekä käytettävä 
käsittelymenetelmä. Poikkeuksia 
koskevien ehtojen vahvistamisesta 
vastaavan elimen on vahvistettava 
tällaisten ehtojen täyttyminen.

Or. hu

Tarkistus 203
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Poikkeuksia koskevat edellytykset

1. Jos jäsenvaltio aikoo myöntää 
21 artiklassa säädettyjä poikkeuksia, sen 
on vahvistettava kunkin toimintotyypin 
osalta yleiset säännöt, joissa määritellään 
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poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvan 
jätteen lajit ja määrät sekä käytettävä 
käsittelymenetelmä.
Näiden sääntöjen on oltava sellaiset, että 
varmistetaan jätteiden käsittely 
10 artiklan mukaisesti. Mainituissa 
säännöissä olisi 21 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen loppukäsittelytoimien osalta 
otettava huomioon paras käytettävissä 
oleva tekniikka.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen yleisten 
sääntöjen lisäksi jäsenvaltioiden on 
säädettävä vaarallisia jätteitä koskeviin 
poikkeuksiin liittyvistä 
erityisedellytyksistä, mukaan luettuina 
toimintotyypit sekä muut mahdolliset 
jätteiden eri hyödyntämismenetelmien 
käyttämistä koskevat tarpeelliset 
vaatimukset, ja tarvittaessa jätteen 
sisältämien vaarallisten aineiden raja-
arvot sekä päästöjen raja-arvot.
3. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle tiedot 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista yleisistä 
säännöistä.

Or. fr

Perustelu

21 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa johdonmukainen tarkistus.

Tarkistus 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 1 kohta – toinen a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Vaarallisen jätteen käsittelystä ei 
myönnetä poikkeuksia.

Or. en
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(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 161 osittainen uudelleen esittäminen muokatussa 
muodossa.)

Perustelu

Vaarallisen jätteen käsittelyltä pitäisi aina edellyttää lupaa.

Tarkistus 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen yleisten 
sääntöjen lisäksi jäsenvaltioiden on 
säädettävä vaarallisia jätteitä koskeviin
poikkeuksiin liittyvistä 
erityisedellytyksistä, mukaan luettuina 
toimintotyypit sekä muut mahdolliset 
jätteiden eri hyödyntämismenetelmien 
käyttämistä koskevat tarpeelliset 
vaatimukset, ja tarvittaessa jätteen 
sisältämien vaarallisten aineiden raja-
arvot sekä päästöjen raja-arvot.

Poistetaan.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 188 esittäminen uudelleen.)

Perustelu

Vaarallisen jätteen käsittelyltä pitäisi aina edellyttää lupaa.

Tarkistus 206
Anne Laperrouze

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen yleisten 
sääntöjen lisäksi jäsenvaltioiden on 

Poistetaan.
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säädettävä vaarallisia jätteitä koskeviin 
poikkeuksiin liittyvistä 
erityisedellytyksistä, mukaan luettuina 
toimintotyypit sekä muut mahdolliset 
jätteiden eri hyödyntämismenetelmien 
käyttämistä koskevat tarpeelliset 
vaatimukset, ja tarvittaessa jätteen 
sisältämien vaarallisten aineiden raja-
arvot sekä päästöjen raja-arvot.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 188. Nämä poikkeukset eivät ole 
perusteltuja, ja ne pitäisi siksi poistaa.

Tarkistus 207
Françoise Grossetête

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen yleisten 
sääntöjen lisäksi jäsenvaltioiden on 
säädettävä vaarallisia jätteitä koskeviin 
poikkeuksiin liittyvistä 
erityisedellytyksistä, mukaan luettuina 
toimintotyypit sekä muut mahdolliset 
jätteiden eri hyödyntämismenetelmien 
käyttämistä koskevat tarpeelliset 
vaatimukset, ja tarvittaessa jätteen 
sisältämien vaarallisten aineiden raja-
arvot sekä päästöjen raja-arvot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikentyyppisiltä vaarallisen jätteen käsittelylaitoksilta on vaadittava lupa. Poikkeuksia ei 
pidä sallia. Euroopan parlamentin tarkistuksen 188 uudelleen esittämisellä poistetaan 
vaarallisia jätteitä koskevaan toimintaan liittyvä poikkeus.
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Tarkistus 208
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) laitokset tai yritykset, joita koskevat 
21 artiklan mukaiset poikkeukset 
luvanvaraisuudesta.

c) laitokset.

Or. fr

Perustelu

22 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa johdonmukainen tarkistus.

Tarkistus 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen pitämiä 
nykyisiä rekisterejä käytetään 
mahdollisuuksien mukaan 
asiaankuuluvan tiedon saamiseksi tätä 
rekisteröintiprosessia varten, jotta 
byrokratiaa saadaan vähennettyä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 163, joka ei vaadi perusteluja. Sillä pyritään 
välttämään hallinnollisten toimien päällekkäisyyttä.
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Tarkistus 210
Avril Doyle

Neuvoston yhteinen kanta
24 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Vähimmäisvaatimukset Lupavaatimukset

1. Niitä käsittelytoimia, jotka edellyttävät 
20 artiklan mukaista lupaa, koskevia 
teknisiä vähimmäisvaatimuksia voidaan 
hyväksyä, jos on olemassa selvitys siitä, 
että tällaisista vähimmäisvaatimuksista 
olisi hyötyä ihmisten terveyden suojelun 
ja ympäristönsuojelun kannalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 36 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen

Kaikilla vaarallisten jätteiden 
käsittelylaitoksilla on oltava 
direktiivin 96/61/EY säännösten 
mukaisesti myönnetty lupa.

2. Tällaiset vähimmäisvaatimukset 
koskevat vain niitä 
jätteenkäsittelytoimintoja, jotka eivät 
kuulu tai joita ei ole asianmukaista 
sisällyttää direktiivin 96/61/EY 
soveltamisalaan.

Rajoittamatta direktiivin 96/61/EY 
säännöksiä, toimivaltaisille viranomaisille 
tehtävään lupahakemukseen on 
sisällyttävä kuvaus toimista, joilla 
varmistetaan, että tuotantolaitos on 
rakennettu, varustettu ja sitä käytetään 
yhdenmukaisesti käsiteltävien jätteiden 
luokkien ja niihin sisältyvien riskien 
kanssa.

3. Vähimmäisvaatimusten on Toimivaltaisten viranomaisten antamassa 
luvassa ilmoitetaan:

a) kohdistuttava jätteenkäsittelytoiminnan 
merkityksellisempiin 
ympäristövaikutuksiin,

- käsiteltävien vaarallisten jätteiden 
määrät ja luokat,

b) varmistettava, että jätteitä käsitellään 
10 artiklan mukaisesti,

- jätteiden käsittelyn tekniset erityispiirteet 
parhaan mahdollisen ympäristönsuojelun 
varmistamiseksi ja korkean 
turvallisuuden tason takaamiseksi.

c) otettava huomioon paras käytettävissä 
oleva tekniikka, ja

Kun vaarattomien jätteiden 
käsittelylaitoksen toiminnanharjoittaja 
aikoo ryhtyä toteuttamaan vaarallisia 
jätteitä koskevia toimia, sitä pidetään 
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direktiivin 96/61/EY 2 artiklan 10 kohdan 
b alakohdan määritelmän nojalla 
olennaisena muutoksena. Kyseisessä 
tapauksessa sovelletaan saman direktiivin 
12 artiklan 2 kohtaa.

d) otettava tarvittaessa huomioon 
käsittelyn laatuun ja prosessin asettamiin 
vaatimuksiin liittyviä tekijöitä.

4. Toiminnoille, jotka on 23 artiklan a ja 
b alakohdan mukaisesti rekisteröitävä, 
hyväksytään vähimmäisvaatimuksia, jos 
esitetään selvitys siitä, että tällaisista 
vähimmäisvaatimuksista olisi hyötyä 
ihmisten terveyden suojelun ja 
ympäristönsuojelun tai 
sisämarkkinahäiriöiden välttämisen 
kannalta, mukaan lukien kerääjien, 
kuljettajien, kauppiaiden ja välittäjien 
teknistä pätevyyttä koskevat tekijät. 
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

(Perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 58)

Perustelu

Kaikentyyppinen vaarallisen jätteen käsittely on katettava IPPC-direktiivin mukaisella 
luvalla. Poikkeuksia ei pidä sallia. Samoja sääntöjä pitäisi soveltaa jokaiseen, joka 
harjoittaa vaarallisia jätteitä koskevaa toimintaa. Tarkistusehdotus on melko samanlainen 
kuin jätteenpoltosta joulukuussa 2000 annetun direktiivin nykyinen määrittely. 
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Tarkistus 211
Karin Scheele

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Tämän artiklan nojalla hyväksyttyjä 
vähimmäisnormeja ei katsota yhteisön 
lainsäädännöksi asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 12 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ensimmäisessä 
luetelmakohdassa tarkoitetussa 
merkityksessä.

Or. de

Perustelu

Tämä artikla lisättiin yhteiseen kantaan, mutta se on kyseenalainen jätteiden rajatylittävien 
siirtojen osalta. Kun jätteitä siirretään hyödyntämistä varten, jätteiden siirrosta annetun 
direktiivin nojalla voidaan esittää vastalause, jos siirron kohteena olevassa laitoksessa 
käytettävät normit ovat matalampia kuin lähtömaassa. Tämä ei kuitenkaan ole enää 
mahdollista, jos normit on vahvistettu EU:n tasolla. Vastalauseiden esittämistä koskevien 
perusteiden poissulkemiselle ei ole perusteita, jos kyseisistä vähimmäisnormeista säädetään 
komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Neuvoston yhteinen kanta
25 artikla – 3 kohta – e alakohta ja e a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

e) yleiset jätehuoltopolitiikat, mukaan 
lukien suunnitellut jätehuoltotekniikat ja -
menetelmät, tai sellaista jätettä koskevat 
politiikat, joka aiheuttaa erityisiä 
jätehuolto-ongelmia.

e) yleiset jätehuoltopolitiikat, mukaan 
lukien suunnitellut jätehuoltotekniikat ja -
menetelmät, tai sellaista jätettä koskevat 
politiikat, joka aiheuttaa erityisiä 
jätehuolto-ongelmia; tarvittaessa niissä 
joko otetaan huomioon tai jätetään 
ottamatta huomioon tietty hyödyntämis-
tai hävittämistapa suunnittelualueelle 
ominaisten syiden takia ja 1 ja 
10 artiklalla tai muussa yhteisön 
nykyisessä lainsäädännössä, esimerkiksi 
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ympäristölainsäädännössä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi;
e a) tarvittaessa kiellot tai rajoitukset, 
jotka koskevat jätteiden tuontia 
suunnittelualueelle tai jätteiden vientiä 
alueelta.

Or. fr

Perustelu

Terveyden ja ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi 
suunnitelmissa on otettava huomioon suunnittelun kattamilla alueilla vallitseva tilanne. 
Jätteen käsittelyllä ei siis pidä muodostaa, pitää yllä tai lisätä tilanteita, joissa terveys tai 
ilman, veden tai maaperän laatu huononisi tai joissa olisi riski niiden huononemiseen.

Tarkistus 213
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
26 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
asianmukaisia laadullisia ja määrällisiä 
erityisiä vertailuperusteita jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevia 
hyväksyttyjä toimenpiteitä varten, jotta 
toimenpiteiden edistymistä voidaan 
seurata ja arvioida, ja ne voivat vahvistaa 
muita kuin 4 kohdassa tarkoitettuja 
erityisiä laadullisia ja määrällisiä 
tavoitteita ja indikaattoreita tätä samaa 
tarkoitusta varten.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen (tarkistus 70) perusteella ehdotetaan, että 
3 ja 4 kohta poistetaan.
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Tarkistus 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
26 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
asianmukaisia laadullisia ja määrällisiä 
erityisiä vertailuperusteita jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevia 
hyväksyttyjä toimenpiteitä varten, jotta 
toimenpiteiden edistymistä voidaan seurata 
ja arvioida, ja ne voivat vahvistaa muita 
kuin 4 kohdassa tarkoitettuja erityisiä 
laadullisia ja määrällisiä tavoitteita ja 
indikaattoreita tätä samaa tarkoitusta 
varten.

3. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
asianmukaisia laadullisia ja määrällisiä 
erityisiä vertailuperusteita jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevia 
hyväksyttyjä toimenpiteitä varten, jotta 
toimenpiteiden edistymistä voidaan seurata 
ja arvioida, ja ne voivat vahvistaa 
7 a artiklan soveltamisalaa kattavampia 
erityisiä laadullisia ja määrällisiä tavoitteita 
ja indikaattoreita tätä samaa tarkoitusta 
varten.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva tarkistus ensimmäisen 
käsittelyn tarkistusten 38/108/157/140/141 mukaisesti)

Perustelu

Tätä tarkistusta tarvitaan, jotta saavutetaan todellinen johdonmukaisuus esittelijän 
tarkistuksen 18 tai tämän tarkistuksen esittäjien ankaramman tarkistuksen kanssa 
ehkäisemistavoitteiden osalta. Mikäli ehkäisemistavoitteet asetetaan yhteisön tasolla, 
jäsenvaltiot voivat määrittää vain tavoitteita, jotka ovat niitä kattavampia.

Tarkistus 215
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
26 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jätteen syntymisen ehkäisemistä 
koskevien toimenpiteiden indikaattoreita 
voidaan hyväksyä 36 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen (tarkistus 70) perusteella ehdotetaan, että 
3 ja 4 kohta poistetaan.

Tarkistus 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
26 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jätteen syntymisen ehkäisemistä 
koskevien toimenpiteiden indikaattoreita 
voidaan hyväksyä 36 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuva tarkistus ensimmäisen 
käsittelyn tarkistusten 8/108/157/140/141 mukaisesti)

Perustelu

Tätä tarkistusta tarvitaan, jotta saavutetaan todellinen johdonmukaisuus esittelijän 
tarkistuksen 18 tai tämän tarkistuksen esittäjien ankaramman tarkistuksen kanssa 
ehkäisemistavoitteiden osalta. Mikäli komissio ehdottaa vuonna 2009 indikaattoreita 
hyväksyttäväksi yhteispäätösmenettelyssä, komitologiamenettelyä ei tarvita sitä varten.

Tarkistus 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Neuvoston yhteinen kanta
28 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiaankuuluvilla sidosryhmillä, 
viranomaisilla ja yleisöllä on mahdollisuus 
osallistua jätehuoltosuunnitelmien ja 
jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien 
ohjelmien laatimiseen ja että he voivat 
saada ohjelmat käyttöönsä niiden 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiaankuuluvilla sidosryhmillä, 
viranomaisilla ja yleisöllä on mahdollisuus 
osallistua jätehuoltosuunnitelmien ja 
jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien 
ohjelmien laatimiseen ja että he voivat 
saada ohjelmat käyttöönsä niiden 
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valmistuttua direktiivin 2003/35/EY tai 
tarvittaessa tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY1 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on asetettava 
suunnitelmat ja ohjelmat yleisön saatavilla 
olevalle verkkosivustolle.

valmistuttua direktiivin 2003/35/EY tai 
tarvittaessa tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY1 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on asetettava 
suunnitelmat ja ohjelmat yleisön saatavilla 
olevalle verkkosivustolle. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että julkisten 
viranomaisten ja niiden puolesta 
toimivien toimijoiden jätteenkäsittelyä 
koskevilla päätöksillä mahdollistetaan 
osallistuminen, yleisölle tiedottaminen ja 
oikeuden saatavuus
direktiivin 2003/35/EY1 mukaisesti, kun 
päätökset koskevat valintaa jätteiden 
kierrätyksen, hyödyntämisen tai 
poistamisen tavasta ja vastaavien 
laitteiden sijoittamisesta.
1 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.

Or. fr

Perustelu

Yleisön on voitava osallistua jätteiden käsittelyä koskevaan prosessiin ja saatava tietoa siitä 
sekä direktiivissä 2003/35/EY tarkoitetuista muutoksenhakukeinoista. Lisäksi on taattava 
kaikkien asianomaisten, yleisön ja asiaankuuluvien taloudellisten toimijoiden asianmukainen 
osallistuminen ja niiden vaatimien tietojen saanti. Tämän varmistaminen on olennaista, jotta 
taataan yleisön mahdollisimman suuri hyväksyntä tehtyjen valintojen täytäntöönpanolle, mikä 
on edellytyksenä niiden onnistumiselle.

Tarkistus 218
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
29 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

29 a artikla
Komissio laatii ...* mennessä 
kertomuksen, jossa käsitellään toimia, 
jotka saattavat edistää 1 ja 11 artiklassa 
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säädettyjen tavoitteiden saavuttamista 
tehokkaammin. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kuuden kuukauden kuluessa sen 
valmistumisesta, ja siihen liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia.
Kertomuksessa käsitellään erityisesti sitä, 
olisiko liitettä II tarkistettava
a) sellaisten tapausten poistamiseksi, 
joissa luetteloon sisältyvillä toimilla tai 
toimien ketjulla ei saada määrän tai 
arvon osalta riittävän suurta osuutta 
jätteestä käytetyksi hyödyllisesti, jotta 
1 artiklassa vahvistettu tavoite toteutuisi,
b) sellaisten tapausten kartoittamiseksi, 
joissa luetteloon sisältyvillä toimilla tai 
toimien ketjuilla ei saada määrän tai 
arvon osalta riittävän suurta osuutta 
jätteestä käytetyksi hyödyllisesti 
verrattuna siihen jätteeseen, josta 
huolehditaan osana 
hyödyntämistoimenpidettä tai 
hyödyntämistoimenpiteiden ketjua, jotta 
voidaan varmistaa, että 1 artiklassa 
vahvistettu tavoite toteutuu.

Or. en

(Hyödyntämistoimenpiteistä muodostuu hyvin usein yksittäisten hyödyntämistoimenpiteiden 
ketju, joissa jokainen toimenpide parantaa tulosta. Monissa tapauksissa ensimmäisillä 

hyödyntämistoimenpiteillä voidaan tähdätä siihen, että otetaan talteen arvokkain aine, joka 
voi määrällisesti olla pieni osa. Seuraavassa hyödyntämistoimenpiteessä voidaan erikoistua 

ottamaan talteen muu aine jne.)

Perustelu

Mikäli arvioidaan vain yksittäinen vaihe, joka perustellusti on luetteloitu liitteessä II, se voi 
johtaa huonompiin tuloksiin kuin olisi mahdollista. Yksittäisten vaihteiden sijaan olisi 
arvioitava toisiinsa yhteydessä olevien hyödyntämistoimenpiteiden koko ketjua, jotta saadaan 
oikea kuva prosessista.
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Tarkistus 219
Anne Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
31 kohta – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 
yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja
auditointi-järjestelmän (Community Eco-
Management and Audit Scheme, EMAS) 
mukaisesti saadut rekisteröinnit erityisesti 
tarkastusten tiheyden ja tehokkuuden 
osalta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Valvonnat ja tarkistukset ja niihin liittyvä hallinnollinen taakka ovat suhteessa ympäristön ja 
kansanterveyden suojeluun. Laitoksen ei pidä rekisteröityä EMASissa siksi, että valvonta ja 
tarkistus vähenisivät.

Tällainen säännös on vaarallinen. Se on siis poistettava.

Tarkistus 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Vaarallista jätettä koskevat tiedot on 
säilytettävä vähintään kolme vuotta, paitsi 
jos kyseessä ovat vaarallista jätettä 
kuljettavat laitokset tai yritykset, joiden on 
säilytettävä tällaisia tietoja vähintään 
12 kuukautta.

2. Vaarallista jätettä koskevat tiedot on 
säilytettävä vähintään viisi vuotta.

Toimivaltaisille viranomaisille tai jätteen 
aikaisemmalle haltijalle on pyynnöstä 
esitettävä asiakirjaselvitys suoritetuista 
jätehuoltotoimista.

Toimivaltaisille viranomaisille tai jätteen 
aikaisemmalle haltijalle on pyynnöstä 
esitettävä asiakirjaselvitys suoritetuista 
jätehuoltotoimista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset pitävät 
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rekisteriä kaikista luvussa IV 
tarkoitetuista laitoksista ja yrityksistä ja 
että ne voivat vaatia kyseisiltä laitoksilta 
ja yrityksiltä kertomuksia.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 74 esittäminen uudelleen)

Perustelu

Vaarallisen jätteen käsittely ja vaarallisten jätteiden kuljetus ovat vakavia asioita. 
Rekistereitä pitäisi säilyttää viisi vuotta riittävän jäljitettävyyden mahdollistamiseksi. Kaikki 
jätettä käsittelevät laitokset ja yritykset pitäisi rekisteröidä.

Tarkistus 221
Karin Scheele

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Viimeistään kahden vuoden kuluttua 
direktiivin voimaantulosta Euroopan 
parlamentti ja neuvosto tarkistavat 
ehdotuksen sisältävän komission 
kertomuksen perusteella liitteen II 
R 1 kohdan alaviitteessä tarkoitetun 
jätteenpolttolaitoksia koskevan kaavan.
Komission kertomus laaditaan niiden 
ilmoitusten perusteella, joita jäsenvaltiot 
toimittavat alueellaan toimivista 
hyödyntämislaitoksiksi luokitelluista 
polttolaitoksista käyttäen liitteen II 
R 1 kohdan alaviitteessä tarkoitettua 
kaavaa. Komission kertomuksessa 
tarkastellaan, onko kaavalla ollut odotettu 
vaikutus ja onko se luonut merkittäviä 
kannusteita sellaisten polttolaitosten 
rakentamiselle ja toiminnalle, joilla on 
korkea energiatehokkuus.
Jotta toimivaltainen viranomainen voi 
ilmoittaa, että laitos on hyödyntämis- tai 
hävityslaitos liitteen II R 1 kohdan 
alaviitteessä tarkoitetun kaavan 
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perusteella, laitoksen toimijan on 
ilmoitettava erityisesti se, paljonko 
hankittua energiaa jätteenkäsittely vaatii,
sekä päästetyn energian (sähkö ja lämpö) 
muoto ja määrä.

Or. de

Perustelu

Tämän energiatehokkuuskaavan poistamiseen pyrkineeseen tarkistukseen 83 perustuvan 
kompromissin pitäisi ennen kaikkea lisätä polttolaitosten luokittelua hyödyntämislaitoksiksi 
koskevaa avoimuutta ja johtaa kaavan tarkistamiseen, jotta voidaan arvioida, onko toivotut 
tulokset saavutettu. 

Tarkistus 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
34 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

34 a artikla

Jätehuollon kuulemisfoorumi

1. Komissio perustaa jätehuoltoa 
käsittelevän kuulemisfoorumin.
2. Kuulemisfoorumi tukee tämän 
direktiivin ja yhteisön muun 
jätelainsäädännön tehokasta 
täytäntöönpanoa. Tätä varten se toimii 
foorumina tietojen vaihtamiseksi jätteen 
käsittelyä koskevista parhaista 
käytännöistä, suuntaviivojen kehittämisen 
ja täytäntöönpanon edistämiseksi ja 
neuvojen tarjoamiseksi EU:n 
jätelainsäädännön tulevaa kehitystä 
varten. 
3. Komissio johtaa kuulemisfoorumia ja 
se koostuu tasapainoisesti jäsenvaltioiden 
ja kaikkien jätteenkäsittelykysymyksiä 
käsittelevien sidosryhmien, kuten 
teollisuuden, ammattiliittojen, 
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jälleenmyyjien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajien 
järjestöjen edustajista.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 80 uudelleen esittäminen muokatussa muodossa.)

Perustelu

Komissio on perustanut kuulemisfoorumeja ilma- ja vesilainsäädännön aloilla. Ne auttavat 
puuttumaan ongelmiin aikaisin ja parantavat siten täytäntöönpanoa. Samanlainen 
kuulemisfoorumi pitäisi perustaa jätelainsäädäntöä varten. Ei riitä, että toisaalta kuullaan 
vain jäsenvaltioita ja toisaalta kahdenvälisesti muita sidosryhmiä.

Tarkistus 223
Duarte Freitas

Neuvoston yhteinen kanta
34 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

34 a artikla

Jätehuollon kuulemisfoorumi

1. Komissio perustaa jätehuoltoa 
käsittelevän kuulemisfoorumin.
2. Kuulemisfoorumin tavoitteena on tukea 
tämän direktiivin ja EU:n muun 
jätelainsäädännön tehokasta 
täytäntöönpanemista muun muassa 
seuraavilla toimilla:
- tietojen vaihto jätteenkäsittelyn 
parhaista käytännöistä;
- täytäntöönpano-ohjeiden kehittäminen; 
ja
- neuvojen antaminen EU:n 
jätelainsäädännön tulevaa kehitystä 
varten.
3. Komissio johtaa kuulemisfoorumia ja 
se koostuu tasapainoisesti jäsenvaltioiden 
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ja kaikkien jätteenkäsittelykysymyksiä 
käsittelevien sidosryhmien, kuten 
teollisuuden, myös pk-yritysten ja 
käsityöteollisuuden, ammattiliittojen, 
kauppiaiden, jälleenmyyjien, 
ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajien 
järjestöjen edustajista.

Or. en

Perustelu

Toisin kuin ilman ja veden suojelun osalta, komissio ei perustanut jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien kuulemisfoorumia EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanoa ja kehittämistä 
varten. Samalla rikkomismenettelyjen määrä on huomattavasti suurempi jätealalla.

(Perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 80)

Tarkistus 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
34 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

34 a artikla
Jätehuollon kuulemisfoorumi

1. Komissio perustaa jätehuoltoa 
käsittelevän kuulemisfoorumin 
jäsenvaltioille ja sidosryhmille.
2. Kuulemisfoorumin tavoitteena on tukea 
tämän direktiivin ja EU:n muun 
jätelainsäädännön tehokasta 
täytäntöönpanemista muun muassa 
seuraavilla toimilla:
- tietojen vaihto jätteenkäsittelyn 
parhaista käytännöistä;
- täytäntöönpano-ohjeiden kehittäminen; 
ja
- neuvojen antaminen EU:n 
jätelainsäädännön tulevaa kehitystä 
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varten.

Or. en

(Perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 80)

Perustelu

Toisin kuin ilman ja veden suojelun osalta, komissio ei perustanut jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien kuulemisfoorumia EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanoa ja kehittämistä 
varten.  Samalla rikkomismenettelyjen määrä on huomattavasti suurempi jätealalla, ja siksi 
sidosryhmien välinen laaja kuuleminen on tarpeen.

Tarkistus 225
Karl-Heinz Florenz

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – -1 kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

-1. Komissio hyväksyy 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun ”jätteen”
määrittelyn osalta ja 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti 
toimenpiteitä tiettyjä kuluttajatuotteita 
varten (esimerkiksi sähkölaitteet ja
käytöstä poistetut laitteet) ja erittelee 
toimintaan, ympäristöön ja laatuun 
liittyvät perusteet, jotka on täytettävä, jotta 
voidaan määritellä, milloin haltijan 
katsotaan aikovan hävittää aineet tai 
esineet.

Or. en

(Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 103 hengessä.)

Perustelu

Suuri määrä jätetuotteita, erityisesti sähkö- ja elektroniikkaromua, viedään laittomasti 
”tuotteina” EU:sta kolmansiin maihin, joissa ne käsitellään ilman terveyteen ja ympäristöön 
liittyviä varotoimenpiteitä. Kyseinen laiton vienti on lopetettava erityisillä 
lainsäädäntötoimenpiteillä. Jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmä on antanut suuntaviivat, joissa 
annetaan sähkölaitteita koskevat erityisperusteet, jotta voidaan määritellä, katsotaanko ne 
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tuotteiksi.

Tarkistus 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 
koskevat 3 artiklan 14 ja 18 kohdassa 
olevien hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmien tulkintaa.

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 
koskevat hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmien tulkintaa.

Tarvittaessa tarkennetaan liitteessä II 
olevassa koodissa R 1 tarkoitettuja 
polttolaitoksia koskevan kaavan 
soveltamista. Paikalliset ilmasto-
olosuhteet, esimerkiksi huomattava 
kylmyys ja lämmityksen tarve, voidaan 
ottaa huomioon, jos ne vaikuttavat 
energiamääriin, joita voidaan teknisesti 
käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, 
jäähdyttämisen tai höyryn muodossa. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan neljännessä alakohdassa 
tunnustettujen syrjäisimpien alueiden ja 
vuoden 1985 liittymisasiakirjan 
25 artiklassa mainittujen alueiden 
paikalliset olosuhteet voidaan myös ottaa 
huomioon. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

1a. Direktiivin 20 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tarkennetaan polttolaitosten 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten asettamista
koskevan kaavan soveltamista. Paikalliset 
ilmasto-olosuhteet, esimerkiksi huomattava 
kylmyys ja lämmityksen tarve, voidaan 
ottaa huomioon, jos ne vaikuttavat 
energiamääriin, joita voidaan teknisesti 
käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, 
jäähdyttämisen tai höyryn muodossa. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan neljännessä alakohdassa 
tunnustettujen syrjäisimpien alueiden ja 
vuoden 1985 liittymisasiakirjan 
25 artiklassa mainittujen alueiden 
paikalliset olosuhteet voidaan myös ottaa 
huomioon. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

2. Liitteitä voidaan muuttaa tieteen ja 
tekniikan kehityksen perusteella. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Liitteitä voidaan muuttaa tieteen ja 
tekniikan kehityksen perusteella. Näistä 
toimenpiteistä, mikäli niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, voidaan päättää 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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(Uusi teksti neuvoston yhteisessä kannassa)

Perustelu

Direktiivin 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti ”lupien, jotka koskevat energian hyödyntämisen 
käsittävää polttoa tai rinnakkaispolttoa, edellytyksenä on, että energia hyödynnetään hyvin 
tehokkaasti”. Tätä varten energiatehokkuutta koskeva kaava pitäisi julkaista KAIKISSA 
polttolaitoksissa sovellettavana teknisenä ohjeena riippumatta siitä, onko laitokset luokiteltu
hyödyntämis- vai hävittämislaitoksiksi.

Tarkistus 227
Riitta Myller

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 
koskevat 3 artiklan 14 ja 18 kohdassa 
olevien hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmien tulkintaa.

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 
koskevat hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmien tulkintaa.

Tarvittaessa tarkennetaan liitteessä II 
olevassa koodissa R 1 tarkoitettuja 
polttolaitoksia koskevan kaavan 
soveltamista. Paikalliset ilmasto-
olosuhteet, esimerkiksi huomattava 
kylmyys ja lämmityksen tarve, voidaan 
ottaa huomioon, jos ne vaikuttavat 
energiamääriin, joita voidaan teknisesti 
käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, 
jäähdyttämisen tai höyryn muodossa. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan neljännessä alakohdassa 
tunnustettujen syrjäisimpien alueiden ja 
vuoden 1985 liittymisasiakirjan 
25 artiklassa mainittujen alueiden 
paikalliset olosuhteet voidaan myös ottaa 
huomioon. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

1a. Direktiivin 20 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tarkennetaan polttolaitosten 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten asettamista
koskevan kaavan soveltamista. Paikalliset 
ilmasto-olosuhteet, esimerkiksi huomattava 
kylmyys ja lämmityksen tarve, voidaan 
ottaa huomioon, jos ne vaikuttavat 
energiamääriin, joita voidaan teknisesti 
käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, 
jäähdyttämisen tai höyryn muodossa. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan neljännessä alakohdassa 
tunnustettujen syrjäisimpien alueiden ja 
vuoden 1985 liittymisasiakirjan 
25 artiklassa mainittujen alueiden 
paikalliset olosuhteet voidaan myös ottaa 
huomioon. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
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2. Liitteitä voidaan muuttaa tieteen ja 
tekniikan kehityksen perusteella. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Liitteitä voidaan muuttaa tieteen ja 
tekniikan kehityksen perusteella. Näistä 
toimenpiteistä, mikäli niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, voidaan päättää 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

(Uusi teksti neuvoston yhteisessä kannassa)

Perustelu

Direktiivin 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti ”lupien, jotka koskevat energian hyödyntämisen 
käsittävää polttoa tai rinnakkaispolttoa, edellytyksenä on, että energia hyödynnetään hyvin 
tehokkaasti.” Tätä varten energiatehokkuutta koskeva kaava pitäisi julkaista KAIKISSA 
polttolaitoksissa sovellettavana teknisenä ohjeena riippumatta siitä, onko laitokset luokitelut
hyödyntämis- vai hävittämislaitoksiksi. Tällä luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikille EU:n polttolaitoksille.

Tarkistus 228
María Sornosa Martínez

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 
koskevat 3 artiklan 14 ja 18 kohdassa 
olevien hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmien tulkintaa.

1. Komissio voi laatia ohjeita, jotka 
koskevat hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
määritelmien tulkintaa.

Tarvittaessa tarkennetaan liitteessä II 
olevassa koodissa R 1 tarkoitettuja 
polttolaitoksia koskevan kaavan 
soveltamista. Paikalliset ilmasto-
olosuhteet, esimerkiksi huomattava 
kylmyys ja lämmityksen tarve, voidaan 
ottaa huomioon, jos ne vaikuttavat 
energiamääriin, joita voidaan teknisesti 
käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, 
jäähdyttämisen tai höyryn muodossa. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan neljännessä alakohdassa 
tunnustettujen syrjäisimpien alueiden ja 

1a. Direktiivin 20 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tarkennetaan polttolaitosten 
energiatehokkuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten asettamista
koskevan kaavan soveltamista. Paikalliset 
ilmasto-olosuhteet, esimerkiksi huomattava 
kylmyys ja lämmityksen tarve, voidaan 
ottaa huomioon, jos ne vaikuttavat 
energiamääriin, joita voidaan teknisesti 
käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, 
jäähdyttämisen tai höyryn muodossa. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan neljännessä alakohdassa 
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vuoden 1985 liittymisasiakirjan 25 
artiklassa mainittujen alueiden paikalliset 
olosuhteet voidaan myös ottaa huomioon. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

tunnustettujen syrjäisimpien alueiden ja 
vuoden 1985 liittymisasiakirjan 
25 artiklassa mainittujen alueiden 
paikalliset olosuhteet voidaan myös ottaa 
huomioon. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

2. Liitteitä voidaan muuttaa tieteen ja 
tekniikan kehityksen perusteella. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Liitteitä voidaan muuttaa tieteen ja 
tekniikan kehityksen perusteella. Näistä 
toimenpiteistä, mikäli niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, voidaan päättää 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

(Uusi teksti neuvoston yhteisessä kannassa)

Perustelu

In accordance with article 20.4, “ it shall be a condition of any permit covering incineration 
or co-incineration  with energy recovery that the recovery  of energy is to take place with a 
high  level of energy efficiency.” To this end, an  energy efficiency formula should be 
published as technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to 
whether they are classied as recovery or disposal. This would create a level playing field for 
incinerators across Europe and a harmonised level of environmental protection and 
promoting energy efficiency as the Commision claims is its objective.

Annex II classifications are mostly essential elements of the Directive. Only non-essential 
elements should be amended by comitology.

Tarkistus 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tarvittaessa tarkennetaan liitteessä II Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
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olevassa koodissa R 1 tarkoitettuja 
polttolaitoksia koskevan kaavan 
soveltamista. Paikalliset ilmasto-
olosuhteet, esimerkiksi huomattava 
kylmyys ja lämmityksen tarve, voidaan 
ottaa huomioon, jos ne vaikuttavat 
energiamääriin, joita voidaan teknisesti 
käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, 
jäähdyttämisen tai höyryn muodossa. 
Perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan neljännessä alakohdassa 
tunnustettujen syrjäisimpien alueiden ja 
vuoden 1985 liittymisasiakirjan 
25 artiklassa mainittujen alueiden 
paikalliset olosuhteet voidaan myös ottaa 
huomioon. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

(Uusi tarkistus neuvoston yhteisen kannan uuteen tekstiin. Tällä varmistetaan
johdonmukaisuus ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 83 kanssa.)

Perustelu

Yhteisessä kannassa luokiteltaisiin tietyt kunnalliset jätteenpolttolaitokset 
hyödyntämislaitoksiksi, vaikka niissä ei käytetä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.
Kyseinen uudelleenluokittelu houkuttelisi lisää investointeja polttolaitoksiin, mikä vähentäisi 
suoraan investointeja, joita tarvitaan uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä, jotka säästävät 
enemmän energiaa ja luonnonvaroja kuin polttolaitoksissa tapahtuva ”hyödyntäminen”.
Kaikki tällainen uudelleenluokittelu pitäisi siksi poistaa yhteisestä kannasta. Tällainen 
tehokkuuden käsittely olisi asianmukaisempaa IPPC-direktiviin ja jätteenpoltosta annetun 
direktiivin tarkistuksen yhteydessä.
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Tarkistus 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
Liite -I (uusi)

Parlamentin tarkistus

LIITE -I

Puudiagrammi ”jäte v. muu kuin jäte” -päätöksistä

Or. en

Tuotettiinko materiaali
tarkoituksellisesti?
(Muutettiinko tuotantoprosessia
materiaalin tuottamiseksi?)

Materiaali on
jäännöstuote – alla olevia
testejä sovelletaan

Onko materiaalin
käyttö varma?

Onko materiaali valmista
käytettäväksi ilman
jatkojalostusta (muu kuin
tavanomainen prosessointi, joka
on erottamaton osa tuotantoprosessia)?

Materiaali on jätettä

Materiaali on
jätettä

Onko materiaali tuotettu
erottamattomana osana
tuotantoprosessia?

Materiaali on
muuta kuin
jätettä oleva
sivutuote

- -

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Onko materiaalin
suunniteltu käyttö
laillista?

Materiaali on
tuote, ei
jäännöstuote

Materiaali on
jätettä

Materiaali on
jätettä

Ei
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Perustelu

Työjärjestyksen 62 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti komission 21. helmikuuta 2007 
antamaa tiedonantoa (KOM(2007)0059) voidaan pitää uutena tietona tai sellaisena tietona, 
joka on ilmennyt ensimmäisen käsittelyn (13. helmikuuta 2007) jälkeen. Kyseisen tiedonannon 
liitteen II puudiagrammi on erinomainen väline sen päättämiseen, onko materiaali jätettä vai 
muuta kuin jätettä. Se pitäisi siksi sisällyttää jätepuitedirektiiviin.

Tarkistus 231
Evangelia Tzampazi

Neuvoston yhteinen kanta
Liite I – D 7 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

D 7. Päästäminen meriin, myös 
sijoittaminen merenpohjaan

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus. Jätteiden päästäminen tai 
sijoittaminen mereen pitäisi kieltää, koska se ei ole turvallista pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
Liite I – D 13 kohta – ** alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

 Jollei muuta sopivaa D-koodia ole, 
tähän voi sisältyä ennen loppukäsittelyä 
toteutettavia alustavia toimia, esikäsittely 
mukaan lukien, esimerkiksi lajittelu, 
murskaaminen, paalaus, pelletointi, 
kuivaus, paloittelu, kunnostus tai erottelu 
ennen jonkin toimista D 1–D 12 
soveltamista jätteeseen.

 Jollei muuta sopivaa D-koodia ole, 
tähän voi sisältyä ennen loppukäsittelyä 
toteutettavia valmisteluja, esimerkiksi 
lajittelu, murskaaminen, paalaus, 
pelletointi, kuivaus, paloittelu, kunnostus 
tai erottelu ennen jonkin toimista D 1–D 12 
soveltamista jätteeseen. Tätä sovelletaan 
myös, kun valmistelujen jälkeen jonkin 
liitteen II R1–R11 kohdassa luetellun 
toimenpiteen soveltaminen on pelkkä 
mahdollisuus eikä itsestään selvä asia 
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alusta alkaen.

Or. en

Perustelu

Tätä neuvoston lisäämää uutta alaviitettä pitäisi selventää, jotta voitaisiin olla varmoja, että
valmistelevia toimenpiteitä, jotka eivät varmasti johda hyödyntämiseen, pidetään 
hävittämisenä.

Tarkistus 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Neuvoston yhteinen kanta
Liite I – D 13 kohta – ** alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

  Jollei muuta sopivaa D-koodia ole, 
tähän voi sisältyä ennen loppukäsittelyä 
toteutettavia alustavia toimia, esikäsittely 
mukaan lukien, esimerkiksi lajittelu, 
murskaaminen, paalaus, pelletointi, 
kuivaus, paloittelu, kunnostus tai erottelu 
ennen jonkin toimista D 1–D 12 
soveltamista jätteeseen.

  Jollei muuta sopivaa D-koodia ole, 
tähän voi sisältyä ennen loppukäsittelyä 
toteutettavia valmisteluja, esikäsittely 
mukaan lukien, esimerkiksi lajittelu, 
murskaaminen, paalaus, pelletointi, 
kuivaus, paloittelu, kunnostus tai erottelu 
ennen jonkin toimista D 1–D 12 
soveltamista jätteeseen. Tätä sovelletaan 
myös, mikäli valmistelujen jälkeen 
liitteen II R 1–R 11 kohdassa luetellut 
menettelyt ovat mahdollisuus mutta eivät 
itsestään selvä asia alusta alkaen.

Or. de

Perustelu

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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Tarkistus 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Neuvoston yhteinen kanta
Liite I – D 15 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

D 15 a . Uudelleenkäsittely, jota ei ole 
eritelty muualla tässä liitteessä ja josta 
ovat tuloksena joidenkin liitteen II D 1–
D 15 kohdassa numeroitujen toimien 
avulla käsitellyt lopulliset yhdisteet ja 
sekoitukset.

Or. de

Perustelu

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.

Tarkistus 235
Riitta Myller

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 1. Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 
muutoin energian tuottamiseksi*
_______

Poistetaan.

* Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden prosessointiin 
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tarkoitettuihin polttolaitoksiin ainoastaan, 
jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri 
tai suurempi kuin
- 0,60 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan 
yhteisön asianmukaisen lainsäädännön 
mukaisesti ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009,
- 0,65 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
saaneet luvan 31 päivän joulukuuta 2008 
jälkeen.
Energiatehokkuuden laskennassa 
käytetään seuraavaa kaavaa:
Energiatehokkuus = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
jossa:
Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun 
energian määrä vuodessa. Ep lasketaan 
kertomalla sähkönä tuotettu energia 
2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu 
lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi)
Ef on se energiamäärä, joka on saatu 
höyryn tuotannossa käytettävistä 
polttoaineista (GJ/vuosi)
Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä 
energiamäärä vuodessa; se on laskettu 
käyttäen jätteen alempaa nettolämpöarvoa 
(GJ/vuosi)
Ei on muualta toimitetun energian 
määrä, Ew:tä ja Ef:ää lukuun ottamatta
(GJ/vuosi)
0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja 
säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.
Tätä kaavaa sovelletaan jätteenpolton 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
viiteasiakirjan mukaisesti. 

Or. en

(Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2007 hyväksytyn tarkistuksen 
83 olennaiset osat – EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 136)
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Perustelu

Direktiivin 35 artiklan nojalla kehitettävät teknistä ohjausta koskevat asiakirjat ovat 
asianmukaisin paikka vahvistaa kaava, jossa käytetään asianmukaisesti energiatehokkuuden 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita ja muita yhdyskuntajätteen polttolaitoksia varten 
tarvittavia parametreja. Näiden direktiivien tarkistuksen yhteydessä voidaan ryhtyä 
asianmukaiseen taustatyöhön siitä, mikä tehokkuusmäärä vastaa energian ja lämmön 
yhdistettyä käyttöä.

Tarkistus 236
María Sornosa Martínez

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 
muutoin energian tuottamiseksi*
_______

Poistetaan.

* Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden prosessointiin 
tarkoitettuihin polttolaitoksiin ainoastaan, 
jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri 
tai suurempi kuin 
- 0,60 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan 
yhteisön asianmukaisen lainsäädännön 
mukaisesti ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009,
- 0,65 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
saaneet luvan 31 päivän joulukuuta 2008 
jälkeen.
Energiatehokkuuden laskennassa 
käytetään seuraavaa kaavaa:
Energiatehokkuus = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
jossa:
Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun 
energian määrä vuodessa. Ep lasketaan 
kertomalla sähkönä tuotettu energia 
2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu 
lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi)
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Ef on se energiamäärä, joka on saatu 
höyryn tuotannossa käytettävistä 
polttoaineista (GJ/vuosi)
Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä 
energiamäärä vuodessa; se on laskettu 
käyttäen jätteen alempaa nettolämpöarvoa 
(GJ/vuosi)
Ei on muualta toimitetun energian 
määrä, Ew:tä ja Ef:ää lukuun ottamatta 
(GJ/vuosi)
0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja 
säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.
Tätä kaavaa sovelletaan jätteenpolton 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
viiteasiakirjan mukaisesti. 

Or. en

(Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2007 hyväksytyn tarkistuksen 
83 olennaiset osat – EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 136)

Perustelu

Direktiivin 35 artiklan nojalla kehitettävät teknistä ohjausta koskevat asiakirjat ovat 
asianmukaisin paikka vahvistaa kaava, jossa käytetään asianmukaisesti energiatehokkuuden 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita ja muita yhdyskuntajätteen polttolaitoksia varten 
tarvittavia parametreja. Näiden direktiivien tarkistuksen yhteydessä voidaan ryhtyä 
asianmukaiseen taustatyöhön siitä, mikä tehokkuusmäärä vastaa energian ja lämmön 
yhdistettyä käyttöä.

Tarkistus 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 
muutoin energian tuottamiseksi*
_______

Poistetaan.

* Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden prosessointiin 
tarkoitettuihin polttolaitoksiin ainoastaan, 
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jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri 
tai suurempi kuin
- 0,60 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan 
yhteisön asianmukaisen lainsäädännön 
mukaisesti ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009,
- 0,65 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
saaneet luvan 31 päivän joulukuuta 2008 
jälkeen.
Energiatehokkuuden laskennassa 
käytetään seuraavaa kaavaa:
Energiatehokkuus = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
jossa:
Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun 
energian määrä vuodessa. Ep lasketaan 
kertomalla sähkönä tuotettu energia 
2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu 
lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi)
Ef on se energiamäärä, joka on saatu 
höyryn tuotannossa käytettävistä 
polttoaineista (GJ/vuosi)
Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä 
energiamäärä vuodessa; se on laskettu 
käyttäen jätteen alempaa nettolämpöarvoa 
(GJ/vuosi)
Ei on muualta toimitetun energian 
määrä, Ew:tä ja Ef:ää lukuun ottamatta 
(GJ/vuosi)
0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja 
säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.
Tätä kaavaa sovelletaan jätteenpolton 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
viiteasiakirjan mukaisesti.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 83 uudelleen esittäminen.)

Perustelu

Yhteisessä kannassa luokiteltaisiin tietyt kunnalliset jätteenpolttolaitokset 
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hyödyntämislaitoksiksi, vaikka niissä ei käytetä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. 
Kyseinen uudelleen luokittelu houkuttelisi lisää investointeja polttolaitoksiin, mikä vähentäisi 
suoraan investointeja, joita tarvitaan uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä, jotka säästävät 
enemmän energiaa ja luonnonvaroja kuin polttolaitoksissa tapahtuva ”hyödyntäminen”. 
Kaikki tällainen uudelleenluokittelu pitäisi siksi poistaa yhteisestä kannasta. Tällainen 
tehokkuuden käsittely olisi asianmukaisempaa IPPC-direktiivin ja jätteenpoltosta annetun 
direktiivin tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 
muutoin energian tuottamiseksi*
_______

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 
muutoin energian tuottamiseksi

* Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden prosessointiin 
tarkoitettuihin polttolaitoksiin ainoastaan, 
jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri 
tai suurempi kuin
- 0,60 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan 
yhteisön asianmukaisen lainsäädännön 
mukaisesti ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009,
- 0,65 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
saaneet luvan 31 päivän joulukuuta 2008 
jälkeen.
Energiatehokkuuden laskennassa
käytetään seuraavaa kaavaa:
Energiatehokkuus = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
jossa:
Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun 
energian määrä vuodessa. Ep lasketaan 
kertomalla sähkönä tuotettu energia 
2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu 
lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi)
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Ef on se energiamäärä, joka on saatu 
höyryn tuotannossa käytettävistä 
polttoaineista (GJ/vuosi)
Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä 
energiamäärä vuodessa; se on laskettu 
käyttäen jätteen alempaa nettolämpöarvoa 
(GJ/vuosi)
Ei on muualta toimitetun energian 
määrä, Ew:tä ja Ef:ää lukuun ottamatta 
(GJ/vuosi)
0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja 
säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.
Tätä kaavaa sovelletaan jätteenpolton 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
viiteasiakirjan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 83 uudelleen esittäminen.

Tarkistus 239
Karin Scheele

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 1 kohta – 1 alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

* Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden prosessointiin 
tarkoitettuihin polttolaitoksiin ainoastaan, 
jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri 
tai suurempi kuin

Poistetaan.

- 0,60 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan 
yhteisön asianmukaisen lainsäädännön 
mukaisesti ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009,
- 0,65 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
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saaneet luvan 31 päivän joulukuuta 2008 
jälkeen.
Energiatehokkuuden laskennassa 
käytetään seuraavaa kaavaa:
Energiatehokkuus = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
jossa:
Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun 
energian määrä vuodessa. Ep lasketaan 
kertomalla sähkönä tuotettu energia 
2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu 
lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi)
Ef on se energiamäärä, joka on saatu 
höyryn tuotannossa käytettävistä 
polttoaineista (GJ/vuosi)
Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä 
energiamäärä vuodessa; se on laskettu 
käyttäen jätteen alempaa nettolämpöarvoa 
(GJ/vuosi)
Ei on muualta toimitetun energian 
määrä, Ew:tä ja Ef:ää lukuun ottamatta 
(GJ/vuosi)
0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja 
säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.
Tätä kaavaa sovelletaan jätteenpolton 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
viiteasiakirjan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 83 perusteella energiatehokkuutta 
koskeva kaava pitäisi poista. 

Komissio on jo tehnyt IPPC-direktiiviin tarkistuksen, jonka pitäisi myös muuttaa 
jätteenpoltosta annettua direktiiviä tai johon se pitäisi yhdistää. Kattavan lähestymistavan 
mukaisesti polttolaitosten energiatehokkuuteen pitäisi puuttua IPPC-direktiivin 
tarkistamisesta käytävien keskustelujen aikana.
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Tarkistus 240
Kader Arif

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 1 kohta – 1 alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

* Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden prosessointiin 
tarkoitettuihin polttolaitoksiin ainoastaan, 
jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri 
tai suurempi kuin

Poistetaan.

- 0,60 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan 
yhteisön asianmukaisen lainsäädännön 
mukaisesti ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009,
- 0,65 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
saaneet luvan 31 päivän joulukuuta 2008 
jälkeen.
Energiatehokkuuden laskennassa 
käytetään seuraavaa kaavaa:
Energiatehokkuus = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
jossa:
Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun 
energian määrä vuodessa. Ep lasketaan 
kertomalla sähkönä tuotettu energia 
2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu 
lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi)
Ef on se energiamäärä, joka on saatu 
höyryn tuotannossa käytettävistä 
polttoaineista (GJ/vuosi)
Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä 
energiamäärä vuodessa; se on laskettu 
käyttäen jätteen alempaa nettolämpöarvoa 
(GJ/vuosi)
Ei on muualta toimitetun energian 
määrä, Ew:tä ja Ef:ää lukuun ottamatta 
(GJ/vuosi)
0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja 
säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.
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Tätä kaavaa sovelletaan jätteenpolton 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
viiteasiakirjan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 83 uudelleen esittäminen.

Tarkistus 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 
muutoin energian tuottamiseksi*
_______

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 
muutoin energian tuottamiseksi

* Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden prosessointiin 
tarkoitettuihin polttolaitoksiin ainoastaan, 
jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri 
tai suurempi kuin
- 0,60 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan 
yhteisön asianmukaisen lainsäädännön 
mukaisesti ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009,
- 0,65 niiden laitosten osalta, jotka ovat 
saaneet luvan 31 päivän joulukuuta 2008 
jälkeen.
Energiatehokkuuden laskennassa 
käytetään seuraavaa kaavaa:
Energiatehokkuus = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
jossa:
Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun 
energian määrä vuodessa. Ep lasketaan 
kertomalla sähkönä tuotettu energia 
2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu 
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lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi)
Ef on se energiamäärä, joka on saatu 
höyryn tuotannossa käytettävistä 
polttoaineista (GJ/vuosi)
Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä 
energiamäärä vuodessa; se on laskettu 
käyttäen jätteen alempaa nettolämpöarvoa 
(GJ/vuosi)
Ei on muualta toimitetun energian 
määrä, Ew:tä ja Ef:ää lukuun ottamatta 
(GJ/vuosi)
0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja 
säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.
Tätä kaavaa sovelletaan jätteenpolton 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
viiteasiakirjan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 83 uudelleen esittäminen.

Koska neuvoston yhteisessä kannassa ei ole konkreettisia tavoitteita uudelleenkäytölle ja 
kierrättämiselle, vaarana on, että jäte poltetaan, erityisesti koska sitä pidetään 
hyödyntämisenä. Hyödyntämistä energiana voidaan edistää paremmin edellyttämällä 
jätteenpolttolaitoksilta lupaa.

Tarkistus 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 5 kohta – *** alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

*** Tähän kuuluu maaperän kunnostus, 
joka johtaa maaperän hyödyntämiseen ja 
epäorgaanisten rakennusmateriaalien 
kierrätykseen.

*** Tähän kuuluu maaperän kunnostus
uudelleenkäyttöä varten ja epäorgaanisten 
rakennusmateriaalien kierrätys.

Or. en
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Perustelu

Tähän neuvoston lisäämään uuteen alaviitteeseen sisältyy väärinkäytön ja vilpillisen 
hyödyntämisen riski, jos saastunutta maaperää ei ole kokonaan puhdistettu epäpuhtauksista. 
Tässä tarvitaan selvennystä, jotta voidaan varmistaa, että R 5 kohtaan sisällytetään 
ainoastaan ne toimet, joiden avulla maaperä on puhdistettu epäpuhtauksista niin, että sitä
voidaan käyttää uudelleen ilman erityisiä teknisiä suojatoimenpiteitä ja ilman haitallisia 
vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Tarkistus 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 5 kohta – *** alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

*** Tähän kuuluu maaperän kunnostus, 
joka johtaa maaperän hyödyntämiseen ja 
epäorgaanisten rakennusmateriaalien 
kierrätykseen.

*** Tähän kuuluu maaperän kunnostus
uudelleenkäyttöä varten ja epäorgaanisten 
rakennusmateriaalien kierrätys.

Or. de

Perustelu

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.
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Tarkistus 244
Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 9 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 9 a Muut hyödyntämistoimet, jotka 
johtavat siihen, että jäte lakkaa olemasta 
jätettä

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 84 uudelleen esittäminen.

Tarkistus 245
Avril Doyle

Neuvoston yhteinen kanta
Liite – R 11 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 11 Toimista R 1- R 10 syntyneiden 
jätteiden käyttö 

R 11 Kaatopaikkakaasusta syntyneen 
energian hyödyntäminen

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2007 hyväksytyn tarkistuksen 85 olennaisten 
osien uudelleen esittäminen – EUVL C 287, 29.11.2007, s. 136)

Perustelu

Uudenaikaiset suunnitellut kaatopaikat voivat olla tehokkaita biojätteen tuottajia, koska ne 
muuttavat kaatopaikkakaasuja energiaksi. Tällaista energiana hyödyntämisen optimointia 
pitäisi kannustaa tunnustamalla se direktiivissä. Uudenaikaisilla polttotekniikoilla voidaan 
saavuttaa useimmat kaasunkäsittelyn tavoitteet, kun taas kaatopaikkakaasujen muuttamisella 
energiaksi saadaan lisäetuja sellaisten uusiutumattomien fossiilisten polttoaineiden 
korvaamisessa, joita käytettäisiin tuottamaan sama määrä energiaa muualla.
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Tarkistus 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 12 kohta – **** alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

**** Jollei muuta sopivaa R-koodia ole, 
tähän voi sisältyä alustavia toimia ennen 
hyödyntämistä, esikäsittely mukaan 
lukien, esimerkiksi purkaminen, lajittelu, 
murskaaminen, paalaus, pelletointi, 
kuivaus, paloittelu, kunnostus, 
uudelleenpakkaaminen, erottelu, 
yhdistäminen tai sekoittaminen ennen 
jonkin toimista R 1- R 11 soveltamista 
jätteeseen.

**** Jollei muuta sopivaa R-koodia ole, 
tähän voi sisältyä valmistelu ennen 
hyödyntämistä, esimerkiksi purkaminen, 
lajittelu, murskaaminen, paalaus, 
pelletointi, kuivaus, paloittelu, kunnostus, 
uudelleenpakkaaminen, erottelu, 
yhdistäminen tai sekoittaminen ennen 
jonkin toimista R 1- R 11 soveltamista 
jätteeseen. Tämän saavuttamiseksi 
kyseisen toimen hyödyntämisen ei pidä 
olla pelkästään mahdollisuus vaan 
itsestään selvä asia alusta alkaen.

Or. en

Perustelu

Tätä neuvoston esittämää uutta alaviitettä on selvennettävä, jotta voidaan varmistaa, että 
tietyt (liitteessä II luetellut) valmistelevat toimenpiteet on tarkoitettu hyödyntämiseen.

Tarkistus 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 12 kohta – **** alaviite

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

**** Jollei muuta sopivaa R-koodia ole, 
tähän voi sisältyä alustavia toimia ennen 
hyödyntämistä, esikäsittely mukaan lukien, 
esimerkiksi purkaminen, lajittelu, 
murskaaminen, paalaus, pelletointi, 
kuivaus, paloittelu, kunnostus, 
uudelleenpakkaaminen, erottelu, 
yhdistäminen tai sekoittaminen ennen 

**** Jollei muuta sopivaa R-koodia ole, 
tähän voi sisältyä valmisteluja ennen 
hyödyntämistä, esikäsittely mukaan lukien, 
esimerkiksi purkaminen, lajittelu, 
murskaaminen, paalaus, pelletointi, 
kuivaus, paloittelu, kunnostus, 
uudelleenpakkaaminen, erottelu, 
yhdistäminen tai sekoittaminen ennen 
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jonkin toimista R 1- R 11 soveltamista 
jätteeseen.

jonkin toimista R 1- R 11 soveltamista 
jätteeseen. Tämän saavuttamiseksi 
kyseisen toimen hyödyntämisen ei pidä 
olla pelkästään mahdollisuus vaan 
itsestään selvä asia alusta alkaen.

Or. de

Perustelu

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.

Tarkistus 248
Horst Schnellhardt

Neuvoston yhteinen kanta
Liite II – R 13 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

R 13 a. Jätteiden käyttö rakentamiseen tai 
teknisiin, turvallisuuteen liittyviin tai 
ekologisiin tarkoituksiin, joihin olisi 
muuten käytetty muita aineita.

Or. de

Perustelu

Parlamentti hyväksyi tämän tarkistuksen ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksena 86. 
Luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi liitteen II B osan sisältämää 
hyödyntämistoimien luetteloa pitäisi päivittää ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö ja tekninen kehitys.
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