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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa sekä EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi jätteiden siirroista
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotukseen 
parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0379)2, 

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2004)0172)3,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 kappale

Asevoimien tai avustusjärjestöjen 
tuottamat jätteet olisi suljettava tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
ne tuodaan yhteisöön erityisissä tilanteissa 
(mukaan lukien kauttakulku yhteisön 
alueella, kun jäte saapuu yhteisöön).
Tällaisten siirtojen osalta olisi noudatettava 
kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten 
sopimusten vaatimuksia. Jos jäte 

Asevoimien tai avustusjärjestöjen 
tuottamat jätteet olisi suljettava tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
ne tuodaan yhteisöön erityisissä tilanteissa 
(mukaan lukien kauttakulku yhteisön 
alueella, kun jäte saapuu yhteisöön). 
Tällaisten siirtojen osalta olisi noudatettava 
kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten 
sopimusten vaatimuksia. Tällaisissa 

  
1 EUVL C 87 E, 7.4.2004, s. 281.
2 EUVL C .../ Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 EUVL C .../ Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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siirretään hyödyntämistä tai huolehtimista 
varten jonkin jäsenvaltion kautta 
yhteisössä sijaitsevaan 
vastaanottomaahan, kauttakulkumaan
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
vastaanottomaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle olisi etukäteen ilmoitettava 
siirrosta ja sen määränpäästä.

tapauksissa kaikkien kauttakulkumaiden
toimivaltaisille viranomaisille ja 
yhteisössä sijaitsevan vastaanottomaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle olisi 
etukäteen ilmoitettava siirrosta ja sen 
määränpäästä.

Perustelu

Yhteisön alueella sijaitsevan vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle olisi etukäteen 
ilmoitettava siirrosta ja sen määränpäästä myös sellaisissa tapauksissa, joissa kuljetusta ei 
järjestetä jäsenvaltion alueen kautta (esimerkiksi tuotaessa jätteitä jäsenvaltioon lentoteitse).

Tarkistus 2
1 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) lentokoneissa syntynyt jäte siihen asti, 
kun tällainen jäte puretaan lentokoneesta
hyödyntämistä tai huolehtimista varten;

b) ajoneuvoissa, junissa, lentokoneissa ja
aluksissa syntynyt jäte siihen asti, kun 
tällainen jäte puretaan hyödyntämistä tai 
huolehtimista varten;

Perustelu

Lentokoneissa syntynyttä jätettä koskeva poikkeus olisi ulotettava koskemaan kaikkia 
kulkuneuvoja, koska asetuksessa esitetyt vaatimukset olisivat suhteettomia myös muissa 
kulkuneuvoissa kuin lentokoneissa syntyneiden jätteiden osalta. 

Tarkistus 3
1 artiklan 3 kohdan d alakohta

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

Poistetaan.
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 11.

Ei ole hyvää syytä jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle eläimistä saatavat 
sivutuotteet, joiden katsotaan direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan mukaan olevan jätettä. Sekä 
direktiivi 75/442/ETY että tämä asetus ovat osa monialaista lainsäädäntöä, joka koskee 
kaikkia jätteitä. Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään pääasiassa eläimistä saataviin 
sivutuotteisiin liittyvistä terveysmääräyksistä ja huomattavasti vähemmässä määrin eläimistä 
saatavista sivutuotteista syntyviin jätteisiin liittyvistä ympäristönäkökohdista. Eläimistä 
saatavista sivutuotteista syntyneen jätteen olisi kuuluttava asetuksen soveltamisalaan sen 
varmistamiseksi, että sitä kuljetetaan ympäristön kannalta kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Tarkistus 4
1 artiklan 3 kohdan g alakohta

g) sellaisen jätteen tuonti yhteisöön, jonka 
asevoimat tai avustusjärjestöt ovat 
tuottaneet kriisitilanteiden, 
rauhanpalauttamisen tai 
rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä,
jos asianomaiset asevoimat tai 
avustusjärjestöt siirtävät tällaisen jätteen tai 
se siirretään niiden puolesta suoraan tai 
välillisesti vastaanottomaahan. Jos jäte 
siirretään hyödyntämistä tai huolehtimista 
varten jonkin jäsenvaltion kautta 
vastaanottomaahan, kauttakulkumaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
vastaanottomaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle on etukäteen ilmoitettava 
siirrosta ja sen määränpäästä.

g) sellaisen jätteen tuonti yhteisöön, jonka 
asevoimat tai avustusjärjestöt ovat 
tuottaneet kriisitilanteiden, 
rauhanpalauttamisen tai 
rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä, 
jos asianomaiset asevoimat tai 
avustusjärjestöt siirtävät tällaisen jätteen tai 
se siirretään niiden puolesta suoraan tai 
välillisesti vastaanottomaahan. Tällaisissa 
tapauksissa kaikkien kauttakulkumaiden
toimivaltaisille viranomaisille ja 
yhteisössä sijaitsevan vastaanottomaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle olisi 
etukäteen ilmoitettava siirrosta ja sen 
määränpäästä.

Perustelu

Yhteisön alueella sijaitsevan vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle olisi etukäteen 
ilmoitettava siirrosta ja sen määränpäästä myös sellaisissa tapauksissa, joissa kuljetusta ei 
järjestetä jäsenvaltion alueen kautta (esimerkiksi tuotaessa jätteitä jäsenvaltioon lentoteitse).
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Tarkistus 5
1 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Komissio vahvistaa 
direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta suuntaviivat, joissa 
määritetään, milloin aluksesta tai 
ajoneuvosta tulee mainitun direktiivin
1 artiklan a kohdan mukainen jäte. 

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 112.

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

Tarkistus 6
3 artiklan 2 kohdan johdantokappale

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

2. Yleistä vaatimusta, jonka mukaan 
jätteiden mukana on oltava tietyt tiedot 
siten kuin 18 artiklassa säädetään, 
sovelletaan seuraavien hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoihin, jos
siirrettävän jätteen määrä on enemmän 
kuin 20 kilogrammaa:

Perustelu

Pientä jätemäärää siirrettäessä on suhteetonta vaatia sopimuksen tekemistä sekä edellyttää 
liitteessä VII olevan asiakirjan toimittamista 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jätteiden 
siirron yhteydessä. Pieniä jätemääriä voi lähettää postitse, kuten palautusjärjestelmissä 
tehdään, tai rajan ylittävä henkilö voi kantaa niitä mukanaan (esimerkiksi tuodessaan 
maahan jätepakkauksen tai jätteenä olevan sanomalehden).
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Tarkistus 7
3 artiklan 5 kohta

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

5. Kun kotitalouksilta kerättyä sekalaista 
yhdyskuntajätettä (jätenimike 20 03 01), 
myös siinä tapauksessa, että tällaisen 
keruun piiriin kuuluu myös muilta 
tuottajilta peräisin oleva mainitunlainen 
jäte, ja yhdyskuntajätteen polttamisessa 
syntyviä jäämiä siirretään hyödyntämis- tai 
huolehtimislaitoksiin, näihin siirtoihin 
sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti 
samoja säännöksiä kuin huolehdittavaksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoihin.

Perustelu

Kotitalouksilta kerätty jäte ja siitä syntynyt polttojäte kuuluvat erityisen järjestelmän piiriin, 
koska ne ovat ainoat jäteluokat, jotka on mainittu Baselin yleissopimuksen liitteessä II. Tämä 
tarkistus on johdonmukainen yhteisen kannan johdanto-osan 26 kappaleen kanssa. Tämän 
tarkistuksen hyväksymisen myötä ratkaistaan kotitalousjätettä koskevan ”huolehtimistoimen” 
ja ”käsittelytoimen” määritelmää koskeva vaikea kysymys, joka on monesti noussut esiin 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Tarkistus 8
3 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Sekoittamiseen, 
uudelleenpakkaamiseen, 
uudelleenlastaukseen, varastointiin tai 
muihin käsittelyihin, joita ei pidetä 
loppukäsittelynä tai lopullisena 
hyödyntämisenä, tarkoitettujen jätteiden 
siirrot eivät ole sallittuja.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 21.

Käsitteet ”väliaikainen huolehtiminen” ja ”väliaikainen hyödyntäminen” aiheuttavat pelkkää 
sekaannusta. Pitkää varastointijaksoa, sekoittamista tai uudelleen pakkaamista edellyttävän 
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jätteen käsittely on ongelmallista, ja tällaista jätettä on mahdollista käyttää väärin. Jätteiden 
väliaikaista käsittelyä edistävät merkitykseltään vähäiset kannusteet – kuten kannusteet 
lajitteluun tai muuhun käsittelyyn, jonka asianmukaista toteuttamista ei voi helposti varmistaa 
– olisi mahdollisuuksien mukaan poistettava. Ei myöskään ole kuviteltavissa, että tietyssä 
jäsenvaltiossa syntyneen jätteen varastointi, uudelleenpakkaaminen ja sekoittaminen olisi 
mahdotonta tehdä kyseisessä jäsenvaltiossa (tämä olisi ristiriidassa omavaraisuusperiaatteen 
kanssa). Loppukäsittelyyn tarkoitetun jätteen voi lopuksi kuljettaa pois.

Tämän tarkistuksen seurauksena 5 artiklan 4 kohta, 6 artiklan 6 kohta ja 15 artikla voidaan 
poistaa.

Tarkistus 9
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a) Siirron katsotaan päättyneen, kun 
kaikesta kyseessä olevasta jätteestä on 
huolehdittu lopullisesti tai se on 
hyödynnetty lopullisesti tuojamaassa.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 84/rev.

Väärinkäsitysten välttämiseksi siirron päättyminen on tarkkaan määritelty.

Tarkistus 10
4 artiklan 6 kohta

6) Ilmoituksen kattavuus 6) Ilmoituksen kattavuus

Ilmoitus kattaa jätteen siirron sen 
ensimmäisestä lähetyspaikasta, mukaan 
lukien sen väliaikaisen ja muun kuin 
väliaikaisen hyödyntämisen tai siitä 
huolehtimisen.

Ilmoitus kattaa jätteen siirron sen 
ensimmäisestä lähetyspaikasta, mukaan 
lukien sen hyödyntämisen tai siitä 
huolehtimisen.

Jos myöhempiä väliaikaisia tai muita kuin 
väliaikaisia toimia toteutetaan muussa 
kuin ensimmäisessä vastaanottomaassa, 
muu kuin väliaikainen toimi ja sen 
määränpää on ilmoitettava ilmoituksessa, 
ja tällöin sovelletaan 15 artiklan 
f alakohtaa.
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Kukin ilmoitus saa kattaa vain yhden 
jätteen yksilöivän koodin, paitsi jos kyse 
on:

Kukin ilmoitus saa kattaa vain yhden 
jätteen yksilöivän koodin.

a) jätteistä, jotka eivät kuulu yhteen 
ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA 
olevaan nimikkeeseen. Tällöin on 
eriteltävä vain yksi jätetyyppi;
b) jäteseoksista, jotka eivät kuulu yhteen 
ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA 
olevaan nimikkeeseen, paitsi jos ne on 
lueteltu liitteessä IIIA. Tässä tapauksessa 
on eriteltävä tärkeysjärjestyksessä jätteen 
kunkin osan koodi.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa teksti palautetaan komission alun perin ehdottamaan muotoon.

Tästäkin kohdasta olisi 15 artiklan poistamisen myötä poistettava viittaus väliaikaisiin 
toimenpiteisiin.

Useamman kuin yhden jätenimikkeen käyttäminen ilmoituksessa voi johtaa epäselviin 
tilanteisiin, ja sillä edistetään jätteiden sekoittamista. Näin ei saisi tapahtua.

Tarkistus 11
5 artiklan 4 kohta

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

Poistetaan.

a) velvollisuus antaa 15 artiklan d ja 
tarvittaessa e alakohdan mukaisesti 
todistukset siitä, että jäte on hyödynnetty 
tai siitä on huolehdittu ilmoituksen, siinä 
olevien ehtojen ja tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti; ja
b) velvollisuus antaa soveltuvin osin 
15 artiklan f alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti ilmoitus alkuperäisen 
lähtömaan alkuperäiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 26.

Tästäkin kohdasta olisi 15 artiklan poistamisen myötä poistettava viittaus väliaikaisiin 
toimenpiteisiin.

Tarkistus 12
6 artiklan 6 kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 85/rev.

Tästäkin kohdasta olisi 15 artiklan poistamisen myötä poistettava viittaus väliaikaisiin 
toimenpiteisiin.



PR\579114FI.doc 13/38 PE 360.280v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 13
10 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jätteet vastaanottava laitos laatii 
tulevien ja lähtevien jätteiden määriä 
koskevia selvityksiä jokaisesta erityisesti 
käsitellystä jäteluokasta ja käsittelyn 
alaluokasta.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 32.

Jokaisen laitoksen on laadittava mainitunlainen selvitys sen varmistamiseksi, että 
mahdollisimman suuri määrä jätteitä hyödynnetään.

Tarkistus 14
10 artiklan 4 b kohta (uusi)

4 b. Lähettävän ja vastaanottavan maan 
viranomaiset voivat velvoittaa 
vastaanottavan laitoksen laatimaan 
säännöllisesti (esimerkiksi kuukausittain) 
erityisesti käsitellyn jäteluokan 
saapumista ja poistamista koskevan 
selonteon, joka laitoksesta oikeudellisesti 
vastaavan henkilön on allekirjoitettava ja 
joka on toimitettava kuukauden sisällä 
asiasta vastaaville viranomaisille.
Kyseisessä selonteossa on ilmoitettava 
saapuneen ja poistetun erityisesti 
käsitellyn jäteluokan määrä siten, että 
viranomainen voi tarkistaa, 
noudatetaanko ilmoituksessa mainittua 
alkuperäistä tavoitetta, ja 
ristiriitaisuuksien ilmetessä vastustaa 
jätteen siirtämistä edelleen.
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 33.

Tarkoituksena on vaatia toimitettaviksi sellaisia tietoja, joiden perusteella toimivaltaiset 
viranomaiset voivat annettujen lupien nojalla tehokkaasti valvoa jätevirtoja sekä 
jätteidenkäsittelyyn käytettäviä menetelmiä.

Tarkistus 15
11 artiklan 1 kohdan g alakohdan i alakohta

i) omavaraisuusperiaatteen soveltamiseksi 
yhteisön ja kansallisella tasolla, tai

i) omavaraisuusperiaatteen soveltamiseksi 
kansallisella tasolla, tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 37.

Tähän mennessä yhteisön tasolla ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimiin asianmukaisen, 
yhtenäisen huolehtimislaitosten verkon perustamiseksi ja niin ollen yhteisön omavaraisuuden 
turvaamiseksi. Ainoastaan jäsenvaltiot (tosin eivät kaikki) ovat ryhtyneet asianmukaisiin 
toimenpiteisiin. Omavaraisuutta ei siis ole syytä mainita perusteena, koska tosiasiassa sitä ei 
ole toteutettu.

Tarkistus 16
11 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) kyseiset jätteet on tarkoitettu 
sekoitettaviksi, uudelleenpakattaviksi, 
uudelleenlastattaviksi, varastoitaviksi 
(väliaikaista huolehtimista varten) tai 
muihin käsittelyihin, joihin ei sisälly 
loppukäsittelyä; tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 34.

Käsitteet ”väliaikainen huolehtiminen” ja ”väliaikainen hyödyntäminen” aiheuttavat pelkkää 
sekaannusta. Pitkää varastointijaksoa, sekoittamista tai uudelleen pakkaamista edellyttävän 
jätteen käsittely on ongelmallista, ja tällaista jätettä on mahdollista käyttää väärin. Tällaisten 
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jätteiden rajatylittävää siirtoa ei olisi syytä sallia lainkaan. Mikäli kyseiset siirrot kuitenkin 
sallitaan, niiden edellytyksenä olisi jatkossakin oltava nopea jätteistä huolehtiminen tai 
jätteiden nopea hyödyntäminen. Jätteiden väliaikaista käsittelyä edistävät merkitykseltään 
vähäiset kannusteet – kuten kannusteet lajitteluun tai muuhun käsittelyyn, jonka 
asianmukaista toteuttamista ei voi helposti varmistaa – olisi mahdollisuuksien mukaan 
poistettava. Ei myöskään ole kuviteltavissa, että tietyssä jäsenvaltiossa syntyneen jätteen 
varastointi, uudelleenpakkaaminen ja sekoittaminen olisi mahdotonta tehdä kyseisessä 
jäsenvaltiossa (tämä olisi ristiriidassa omavaraisuusperiaatteen kanssa). Loppukäsittelyyn 
tarkoitetun jätteen voi lopuksi kuljettaa pois.

Tarkistus 17
11 artiklan 1 kohdan h b alakohta (uusi)

h b) jäte on kotitalouksista peräisin olevaa 
sekalaista yhdyskuntajätettä 
(nimike 20 03 01); tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 80.

Yksityisistä kotitalouksista peräisin olevaa jätettä ei pitäisi kuljettaa enemmän kuin on täysin 
välttämätöntä. Jäsenvaltioiden olisi otettava vastuulleen kyseisestä epäyhtenäisestä 
jätetyypistä huolehtiminen, ja niitä olisi kannustettava ratkaisemaan kototalousjätettä 
koskevat ongelmansa omavaraisesti jätteistä annetun puitedirektiivin 75/442/ETY 5 artiklan 
mukaisesti. Näin ollen niillä olisi oltava mahdollisuus vastustaa kotitalousjätteen siirtoa 
jätehuoltoa koskevien säännösten nojalla. Tässä noudatetaan 3 artiklan 5 kohdan määräyksiä 
eikä luonnollisestikaan suljeta pois yhteistyötä naapurimaiden kanssa.

Tarkistus 18 A
11 artiklan 2 kohta

2. Kauttakulkumaan toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 
30 päivän määräajan kuluessa esittää 
perusteltuja vastalauseita ainoastaan 
1 kohdan b, c ja f alakohdan perusteella.

2. Kauttakulkumaan toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 
30 päivän määräajan kuluessa esittää 
perusteltuja vastalauseita ainoastaan 
1 kohdan b, c, d ja f alakohdan perusteella.

Perustelu

Myös yhteisön alueella sijaitsevan kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
oikeus esittää vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoittaja tai vastaanottaja on 
aikaisempien jätesiirtojen yhteydessä toistuvasti jättänyt noudattamatta 15 ja 16 artiklan 
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määräyksiä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun jätteitä siirretään yhteisöön kuuluvien 
valtioiden kautta.

Tarkistus 18 B
11 artiklan 5 kohta

5. Jos vastalauseiden syynä olleita 
ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa 
tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, 
ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä 
tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo 
yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi 
ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset 
toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen 
tekijä toisin sovi.

5. Jos vastalauseiden syynä olleita 
ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa 
tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, 
ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä 
tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo 
yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi 
ilmoitus.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 40.

Uuden ilmoituksen antaminen on selkein vaihtoehto. Muunlainen lähtökohta ei ole järkevä 
sellaisissa tapauksissa, joissa ongelmia ei ole ratkaistu. 

Tarkistus 19
12 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

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

Tätä ei sovelleta, jos:
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i) on olemassa vastaavaa, erityisesti 
jätteisiin liittyvää yhteisön lainsäädäntöä 
ja jos vaatimuksia, jotka ovat vähintään 
yhtä tiukat kuin yhteisön lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset, on otettu käyttöön 
kansallisessa lainsäädännössä, jonka 
osaksi kyseinen yhteisön lainsäädäntö on 
saatettu;
ii) hyödyntämistoimi toteutetaan 
vastaanottomaassa olosuhteissa, jotka 
suurelta osin vastaavat lähtömaan 
kansallisessa lainsäädännössä asetettuja 
edellytyksiä;
(iii) lähtömaan kansallisesta 
lainsäädännöstä, lukuun ottamatta edellä 
i alakohdan soveltamisalaan kuuluvaa 
lainsäädäntöä, ei ole tehty ilmoitusta 
teknisiä standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY 
mukaisesti, jos kyseisessä direktiivissä tätä 
edellytetään; tai

Perustelu

Mainituin perustein määritellyt kolme poikkeusta ovat erittäin sekavia ja keskenään 
ristiriitaisia. Kyseiset poikkeukset ovat vaarassa johtaa pelkästään tulkintavaikeuksiin ja 
loputtomiin keskusteluihin, ja näin ollen ne on poistettava.
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Tarkistus 20
12 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) lähettävällä maalla on tekniset 
valmiudet ja tarpeelliset laitokset 
hyödyntääkseen vaaralliset jätteensä tai 
Baselin yleissopimuksen liitteessä II 
luetellut jätteensä sellaisella ympäristön 
kannalta järkevällä tavalla, joka on 
vähintään samantasoinen 
vastaanottavassa maassa jätteille 
suunniteltujen hyödyntämistoimien 
kanssa; tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 117. 

Jätteiden siirrosta annetussa asetuksessa jäsenvaltioiden olisi sallittava täyttää Baselin 
yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Tarkistus 21
12 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) toimivaltainen viranomainen haluaa 
turvautua Baselin yleissopimuksen 
4 artiklan 1 kohdan mukaiseen 
oikeuteensa kieltää vaarallisten jätteiden 
tai Baselin yleissopimuksen liitteessä II 
lueteltujen jätteiden tuonti; tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 116. 

Jätteiden siirrosta annetussa asetuksessa jäsenvaltioiden olisi sallittava täyttää Baselin 
yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Tarkistus 22
12 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) suunniteltu siirto ei ole 
maantieteelliset olosuhteet tai 
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tietyntyyppisiin jätteisiin erikoistuneiden 
laitosten tarve huomioon ottaen 
direktiivin 75/442/ETY ja erityisesti sen 5 
ja 7 artiklan mukainen seuraavin 
perustein:
i) omavaraisuusperiaatteen soveltaminen 
kansallisella tasolla, tai
ii) laitoksessa hyödynnetään lähempänä 
sijaitsevasta lähteestä tulevia jätteitä, 
jotka toimivaltainen viranomainen on 
asettanut etusijalle, tai
iii) sen varmistaminen, että jätteiden 
siirrot ovat jätehuoltosuunnitelmien 
mukaisia; tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 44.

Tarkistus 23
12 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) hyödyntäminen ei ole taloudellisten 
ja/tai ympäristönäkökohtien kannalta 
perusteltua, kun otetaan huomioon 
hyödynnettävän ja hyödynnettäväksi 
kelpaamattoman jätteen suhde, lopullisesti 
hyödynnettävien aineiden arvioitu arvo tai
hyödyntämisen kustannukset sekä
hyödynnettäväksi kelpaamattoman osan 
huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset; 
tai

g) hyödyntäminen ei ole 
ympäristönäkökohtien kannalta perusteltua, 
kun otetaan huomioon hyödynnettävän ja 
hyödynnettäväksi kelpaamattoman jätteen 
suhde, lopullisesti hyödynnettävien 
aineiden arvioitu arvo, hyödyntämisen 
kustannukset, hyödynnettäväksi 
kelpaamattoman osan huolehtimisesta 
aiheutuvat kustannukset, jätteiden 
lämpöarvo, jätteiden sekoittaminen 
muihin jätteisiin, haitta-ainepitoisuus tai 
haitta-aineiden sekoittamisesta tuotteisiin 
aiheutuvat vaarat; tai
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 82.

Asiassa C-228/00 annetun tuomion 47 kohdassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
huomauttaa, että jätteiden näennäistä hyödyntämistä koskevaa vastalausetta käsiteltäessä 
voidaan ottaa huomioon jätteiden lämpöarvo, haitta-ainepitoisuus ja sekoittaminen. 
Oikeusvarmuuden luomiseksi tuomion pääkohdat olisi sisällytettävä tekstiin, jossa 
määritellään perusteet vastalauseen esittämiselle.

Tarkistus 24
12 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) kyseiset jätteet on tarkoitettu 
sekoitettaviksi, uudelleenpakattaviksi, 
uudelleenlastattaviksi, varastoitaviksi 
(väliaikaista hyödyntämistä varten) tai 
muihin käsittelyihin, joihin ei sisälly 
lopullista hyödyntämistä; tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 41.

Käsitteet ”väliaikainen huolehtiminen” ja ”väliaikainen hyödyntäminen” aiheuttavat pelkkää 
sekaannusta. Pitkää varastointijaksoa, sekoittamista tai uudelleen pakkaamista edellyttävän 
jätteen käsittely on ongelmallista, ja tällaista jätettä on mahdollista käyttää väärin. Tällaisten 
jätteiden rajatylittävää siirtoa ei olisi syytä sallia lainkaan. Mikäli kyseiset siirrot kuitenkin 
sallitaan, niiden edellytyksenä olisi jatkossakin oltava nopea jätteistä huolehtiminen tai 
jätteiden nopea hyödyntäminen. Jätteiden väliaikaista käsittelyä edistävät merkitykseltään 
vähäiset kannusteet – kuten kannusteet lajitteluun tai muuhun käsittelyyn, jonka 
asianmukaista toteuttamista ei voi helposti varmistaa – olisi mahdollisuuksien mukaan 
poistettava. Ei myöskään ole kuviteltavissa, että tietyssä jäsenvaltiossa syntyneen jätteen 
varastointi, uudelleenpakkaaminen ja sekoittaminen olisi mahdotonta tehdä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Lopulliseen hyödyntämiseen tarkoitetun jätteen voi lopuksi kuljettaa pois.

Tarkistus 25
12 artiklan 1 kohdan h b alakohta (uusi)

h b) jäte on kotitalouksista peräisin olevaa 
sekalaista yhdyskuntajätettä 
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(nimike 20 03 01); tai

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 81.

Yksityisistä kotitalouksista peräisin olevaa jätettä ei pitäisi kuljettaa enemmän kuin on aivan 
välttämätöntä. Jäsenvaltioiden olisi otettava vastuulleen kyseisestä epäyhtenäisestä 
jätetyypistä huolehtiminen, ja niitä olisi kannustettava ratkaisemaan kototalousjätettä 
koskevat ongelmansa omavaraisesti jätteistä annetun puitedirektiivin 75/442/ETY 5 artiklan 
mukaisesti. Niillä olisi näin ollen oltava jätehuoltoa koskevien säännösten nojalla 
mahdollisuus vastustaa kotitalousjätteen siirtoa. Tämä tarkistus on yhdenmukainen 3 artiklan 
5 kohdan määräysten kanssa, eikä yhteistyötä naapurimaiden kanssa luonnollisestikaan 
suljeta pois.

Tarkistus 26
12 artiklan 1 kohdan k alakohta

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

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

Jos hyödyntämistä tai uudelleenkäyttöä 
koskevista oikeudellisesti sitovista 
velvoitteista ei ole annettu yhteisön tason 
lainsäädäntöä, jäsenvaltiot voivat tämän 
asetuksen nojalla asettaa hyödyntämistä 
tai uudelleenkäyttöä koskevia velvoitteita
edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio 
noudattaa itse kyseisiä velvoitteita.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 48.

Tuomioistuin selvensi Kööpenhaminan tapausta koskevassa tuomiossa1 jätteiden siirtojen 
valvonnasta ja tarkastamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93, sellaisena 
kuin se on muutettuna, mukaisesti tapahtuvaa hyödyntämiseen tarkoitetun jätteen 
rajatylittävää siirtoa. Tuomioistuin vahvisti, että direktiivin 75/442/ETY 7 artiklan 3 kohtaa 
on tulkittava siten, että jäsenvaltiot saavat ryhtyä jätteiden siirtoa koskeviin toimenpiteisiin 
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silloin, kun siirto on ristiriidassa kyseisen valtion jätehuoltosuunnitelman kanssa. Tällöin 
edellytetään, että jätehuoltosuunnitelma on perustamissopimuksen ja direktiivin 75/442/ETY 
määräysten mukainen.

1 Asia C-209/98 FFAD v. Københavens Kommune (Kok. 2000, s. I-3743).

Tarkistus 27
12 artiklan 2 kohta

2. Kauttakulkumaan toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 
30 päivän määräajan kuluessa esittää 
perusteltuja vastalauseita suunniteltua 
siirtoa vastaan ainoastaan 1 kohdan b, d ja 
f alakohdan perusteella.

2. Kauttakulkumaan toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 
30 päivän määräajan kuluessa esittää 
perusteltuja vastalauseita suunniteltua 
siirtoa vastaan ainoastaan 1 kohdan b, d, e 
ja f alakohdan perusteella.

Perustelu

Myös yhteisön alueella sijaitsevan kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
oikeus esittää vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoittaja tai vastaanottaja on 
toistuvasti jättänyt noudattamatta 15 ja 16 artiklan määräyksiä aikaisempien jätesiirtojen 
yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun jätteitä siirretään yhteisöön kuuluvien 
valtioiden kautta.

Tarkistus 28
12 artiklan 4 kohta

4. Jos vastalauseiden syynä olleita 
ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa 
tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, 
ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä 
tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo 
yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi 
ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset 
toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen 
tekijä toisin sovi.

4. Jos vastalauseiden syynä olleita 
ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa 
tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, 
ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä 
tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo 
yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi 
ilmoitus. 
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 50.

Uuden ilmoituksen antaminen on selkein vaihtoehto. Muunlainen lähtökohta ei ole järkevä 
sellaisissa tapauksissa, joissa ongelmia ei ole ratkaistu. 

Tarkistus 29
13 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Yleisen ilmoituksen tekemistä 
koskevassa menettelyssä voi yksi ilmoitus 
koskea useampia kuin yhtä jätteiden 
siirtoa enintään yhden kalenterivuoden 
aikana. Asianosaiset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat sopia kyseisen 
ajanjakson lyhentämisestä.
Yleisen ilmoituksen tekemistä koskevan 
menettelyn muiden määräaikojen osalta 
on noudatettava 9 artiklassa säädettyjä 
määräaikoja.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 51.

Asetuksessa (EY) N:o 253/93 ilmoituksen voimassaoloajaksi on säädetty enintään yksi vuosi. 
Kyseinen aikaraja olisi pidettävä voimassa myös tässä asetuksessa.

Selkeyden vuoksi yleisen ilmoituksen osalta on asianmukaista ilmoittaa, että muita 
määräaikoja ei voi soveltaa (kuten määräaikaa vastalauseen esittämiselle tai määräaikaa, 
jonka päätyttyä hyväksyntä raukeaa).

Tarkistus 30
14 artikla

Ennakkohyväksytyt hyödyntämislaitokset Artikla poistetaan.
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 53.

Käytännössä pyritään siihen, että jätteitä siirtävä maa voi tehdä asianmukaisen arvion 
ilmoituksesta. Jos vastaanottomaalla on hyväksynnän saanut hyödyntämislaitos, sovelletaan 
10 artiklan mukaista määräaikaa.

Tarkistus 31
15 artikla

Väliaikaisia hyödyntämis- ja 
huolehtimistoimia koskevat 
lisäsäännökset

Poistetaan.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 91/rev.

Komission käyttöönottamat käsitteet ”väliaikainen huolehtiminen” ja ”väliaikainen 
hyödyntäminen” aiheuttavat pelkkää sekaannusta. Pitkää varastointijaksoa, sekoittamista tai 
uudelleen pakkaamista edellyttävän jätteen käsittely on ongelmallista, ja tällaista jätettä on 
mahdollista käyttää väärin.

Tällaisten jätteiden rajatylittävää siirtoa ei olisi syytä sallia lainkaan. Mikäli kyseiset siirrot 
kuitenkin sallitaan, niiden edellytyksenä olisi jatkossakin oltava nopea jätteistä huolehtiminen 
tai jätteiden nopea hyödyntäminen. Jätteiden väliaikaista käsittelemistä koskevat kannusteet, 
joista on vain vähän hyötyä, kuten kannusteet lajitteluun tai muuhun käsittelyyn, jonka 
asianmukaista toteuttamista ei voi varmistaa, olisi poistettava mahdollisimman nopeasti. Ei 
myöskään ole kuviteltavissa, että tietyssä jäsenvaltiossa syntyneen jätteen varastointi, 
uudelleenpakkaaminen ja sekoittaminen olisi mahdotonta tehdä kyseisessä jäsenvaltiossa.
Loppukäsittelyyn tai lopulliseen hyödyntämiseen tarkoitetun jätteen voi lopuksi kuljettaa pois.

Tarkistus 32
23 artiklan 2 kohdan 5 alakohta 

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa 
vastustaa laittoman siirron kohteena olevan 
jätteen palauttamista tai esittää sitä 
koskevaa vastalausetta. Mikäli lähtömaan 

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa 
vastustaa laittoman siirron kohteena olevan 
jätteen palauttamista tai siihen liittyvää 
hyödyntämis- tai huolehtimistoimea tai



PR\579114FI.doc 25/38 PE 360.280v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

toimivaltainen viranomainen toteuttaa d ja 
e alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, alkuperäisen lähtömaan 
toimivaltaisen viranomaisen tai sen 
puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön on tehtävä uusi ilmoitus, 
jolleivät asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että 
kyseisen viranomaisen asianmukaisesti 
perusteltu pyyntö on riittävä.

esittää sitä koskevaa vastalausetta. Mikäli 
lähtömaan toimivaltainen viranomainen 
toteuttaa d ja e alakohdassa tarkoitettuja 
vaihtoehtoisia järjestelyjä, alkuperäisen 
lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai 
sen puolesta toimivan luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön on tehtävä uusi
ilmoitus, jolleivät asianomaiset 
toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä 
siitä, että kyseisen viranomaisen 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö on 
riittävä.

Perustelu

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa laittoman siirron kohteena olevan 
jätteen palauttamista tai siihen liittyvää hyödyntämistä tai käsittelyä. Tarkistus on 
yhdenmukainen 21 artiklan 4 kohdan viimeisen alakohdan kanssa.

Tarkistus 33
27 artiklan 1 kohta

1. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko jokin 
erä jätteeksi vai ei, erää käsitellään kuin 
jätettä. Tämä ei kuitenkaan rajoita 
vastaanottomaan oikeutta käsitellä 
siirrettyä erää sen määränpäähän 
saapumisen jälkeen oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti, jos kyseinen 
lainsäädäntö on yhteisön ja 
kansainvälisen oikeuden mukainen.

1. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko jokin 
erä jätteeksi vai ei, erää käsitellään kuin 
jätettä.

Perustelu

Teksti palautetaan komission ehdottamaan muotoon poistamalla harhaanjohtava lisäys.

Tarkistus 34
30 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tämän artiklan säännösten 
soveltaminen ei rajoita tämän osaston 
2 luvussa olevien säännösten 
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soveltamista. 

Perustelu

Tässä tarkistuksessa teksti palautetaan komission ehdottamaan muotoon.

Tarkistus 35
31 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tämän artiklan säännösten 
soveltaminen ei rajoita tämän osaston 
2 luvussa olevien säännösten 
soveltamista. 

Perustelu

Tässä tarkistuksessa teksti palautetaan komission ehdottamaan muotoon.

Tarkistus 36
42 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Vaarallisten jätteiden tai Baselin 
yleissopimuksen liitteessä II lueteltujen 
jätteiden osalta on edellä 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettujen maiden 
esitettävä yhteisössä vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennakkoon 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö, joka 
perustuu siihen, ettei kyseisillä mailla ole 
jätteiden hyödyntämiseen ympäristön 
kannalta järkevällä tavalla vaadittuja 
teknisiä valmiuksia tai tarvittavia laitoksia 
eivätkä ne voi niitä hankkia kohtuullisin 
ponnistuksin.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 121.

Jätteiden siirrosta annetussa asetuksessa jäsenvaltioiden olisi sallittava täyttää Baselin 
yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa. Ei ole perusteita sille, että EU toisi alueelleen 
vaarallisia jätteitä yhteisön ulkopuolelta silloin, kun alkuperämaassa on mahdollisuus jätteen 
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asianmukaiseen käsittelyyn.

Tarkistus 37
49 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltiot voivat tehdä keskenään 
kahden- tai monenvälistä yhteistyötä 
helpottaakseen laittomien siirtojen 
estämistä ja selville saamista.

5. Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään 
kahden- tai monenvälistä yhteistyötä 
helpottaakseen laittomien siirtojen 
estämistä ja selville saamista.
Jäsenvaltioiden on soveltamisen 
valvonnan koordinointia tukeakseen 
varmistettava, että perustetaan
soveltamisen valvontaa käsittelevä 
yhteinen foorumi, jota varten palkataan 
vakituista henkilöstöä, ja että 
huolehditaan tosiasiallisten jätteiden 
siirtojen säännöllisten ja konkreettisten 
tarkastusten tukitoimista sekä 
tarkastustulosten raportoimisesta kahden 
vuoden välein.

Perustelu

IMPEL–SEAPORT-hankkeen tulokset osoittavat, että paikan päällä säännöllisesti 
suoritettavista tarkastuksista ja satamassa siirrettävinä olevien jätesäiliöiden 
yllätystarkastuksista on hyötyä valvonnan vahvistamisessa. Jätesiirtojen määränpään 
tarkastusta koskeva IMPEL-tutkimus on käytännöllisesti katsoen valmis. Asetuksen 
(ETY) N:o 259/93 täytäntöönpanosta merisatamissa on julkaistu tutkimus:
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.
Kyseisessä tutkimuksessa todetaan, että sääntöjen rikkomista ja sääntöjenvastaisuuksia 
esiintyy yleisesti. Toteutusta koskevissa lähestymistavoissa on havaittavissa suurta 
maantieteellistä vaihtelua, ja toteutuksesta vastaavien tahojen tiedotuksessa on vakavia 
puutteita. Parannuksia on siis tehtävä.

Tarkistus 38
50 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. Vievän tai tuovan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on asetettava 
yleisesti ja asianmukaisesti saataville, 
esimerkiksi Internetin kautta, kaikki 
ilmoitukset siirroista, joille se on antanut 
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hyväksyntänsä, ja kaikki siirtoon liittyvät 
asiakirjat viimeistään 7 päivää 
hyväksynnän antamisen jälkeen.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 66, joka sisällytettiin myös 
Euroopan komission tarkistettuun ehdotukseen (KOM(2004)0172).

Ilmoituksia julkaistaan jo Alankomaissa ja Suomessa. Ilmoitukset on asetettava yleisesti 
saataville kaikissa jäsenvaltioissa, jotta jätteiden näennäistä hyödyntämistä voidaan jäljittää.

Tarkistus 39
50 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komissio laatii joka kolmas vuosi 
näiden kertomusten perusteella 
kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta yhteisössä ja sen 
jäsenvaltioissa. Tätä varten komissio voi 
pyytää lisätietoja direktiivin 91/692/ETY 
6 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa teksti palautetaan komission ehdottamaan muotoon.

Tarkistus 40
58 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Komissio voi hyväksyä tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä lisätoimenpiteitä 
seuraavasti:

1. Komissio hyväksyy tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä lisätoimenpiteitä 
seuraavasti:

Perustelu

Tarkistuksessa neuvoston laatima uusi artikla muutetaan velvoittamaan komissiota.

Tarkistus 41
61 artiklan 1 a kohta (uusi)
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1 a. Ne jätteiden siirrot, joihin 
asianomainen toimivaltainen 
viranomainen on antanut hyväksyntänsä 
asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesti, 
on saatettava päätökseen viimeistään 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa teksti palautetaan komission ehdottamaan muotoon.

Tarkistus 42
63 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta…*. Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta…*.
________________________
* 12 kuukautta päivästä, jona tämä asetus 
julkaistaan.

________________________
* 10 kuukautta päivästä, jona tämä asetus 
julkaistaan.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa teksti palautetaan komission ehdottamaan muotoon.

Tarkistus 43
Liite III, osa II, nimike GC030, (muut metalleja sisältävät jätteet)

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut 
uivat rakenteet, asianmukaisesti 
tyhjennettyinä lastista ja muista aluksen 
toiminnassa syntyneistä aineista, jotka 
mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi 
aineeksi tai jätteeksi 

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut 
uivat rakenteet, asianmukaisesti 
tyhjennettyinä lastista ja muista aluksessa 
olevista aineista, jotka mahdollisesti on 
luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi 
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Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 68.

Tapa, jolla aluksia romutetaan kolmannen maailman maissa, aiheuttaa paljon huolta. Tämän 
asetuksen perusteella niihin sovellettavat menettelyt eivät ole selkeitä. Romutettavat alukset 
sijoitetaan liitteeseen III (ns. vihreä jäteluettelo), ja näin ollen oletetaan, etteivät ne sisällä 
vaarallisia jätteitä tai vaarallisia aineita. Mikäli alukset kuitenkin sisältävät vaarallista 
jätettä tai muita vaarallisia aineita, ne pitäisi sijoittaa liitteeseen V (ns. punainen 
jäteluettelo).

Tarkistus 44
Liite V, johdanto, 2 kohta

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

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

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

1 osa on jaettu kahteen alaosastoon.
Luettelossa A luetellaan Baselin 
yleissopimuksen 1 artiklan i kohdan a 
alakohdan mukaisesti vaarallisiksi 
luokitellut jätteet ja luettelossa B jätteet, 
joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi.

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

Jos jokin jätetyyppi on lueteltu 1 osan 
luettelossa A, siihen sovelletaan 
vientikieltoa. Jos jätetyyppiä ei ole lueteltu 
1 osan luettelossa A vaan 2 tai 3 osassa, 
myös siihen sovelletaan vientikieltoa.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ehdotetaan uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
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19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksymiä tarkistuksia 69 ja 70, jotka 
sisällytettiin myös Euroopan komission tarkistettuun ehdotukseen (KOM(2004)0172).

Tässä tarkistuksessa jäteluetteloiden järjestystä muutetaan siten, että EU:n vaarallisten 
jätteiden luettelo asetetaan etusijalle Baselin sopimuksen vaarattomia jätteitä koskevaan 
luetteloon nähden.

Tarkistus 45
Liite V, osa 1, luettelo A (uusi kohta)

A1190 Jätemetallikaapelit, jotka on 
päällystetty tai eristetty muoveilla, jotka 
sisältävät kivihiilitervaa, PCB-yhdisteitä1, 
lyijyä, kadmiumia, muita orgaanisia 
halogeeniyhdisteitä tai muita liitteessä I 
mainittuja ainesosia tai ovat niiden 
saastuttamia, mikäli niillä on liitteessä III 
mainittuja ominaisuuksia.
1 PCB-yhdisteiden pitoisuus on vähintään 
50 mg/kg.

Perustelu

Tämän asetuksen liitteen V osassa 1 olisi viitattava Baselin yleissopimuksen sopimuspuolten 
7. kokouksessa hyväksyttyyn Baselin sopimuksen VIII liitettä koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 46
Liite V, osa 1, luettelo B (uusi kohta)

B1115 Jätemetallikaapelit, jotka on 
päällystetty tai eristetty muilla kuin 
luettelon A nimikkeessä A1190 
tarkoitetuilla muoveilla, lukuun ottamatta 
niitä, jotka on tarkoitettu liitteessä IV A 
mainittuihin toimiin tai muihin 
käsittelytoimiin, joihin sisältyy jossakin 
vaiheessa kontrolloimattomia 
lämpöprosesseja, kuten avopolttoa.

Perustelu

Tämän asetuksen liitteen V osassa 1 olisi viitattava Baselin yleissopimuksen sopimuspuolten 
7. kokouksessa hyväksyttyyn Baselin sopimuksen liitettä IX koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistus 47
Liite V, jakso 16 (Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa), nimikeryhmä 16 01

1610 romuajoneuvot eri liikennemuodoista 
(liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja 
romuajoneuvojen purkamisessa ja 
ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet 
(lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 
06 ja 16 08)

1610 romuajoneuvot eri liikennemuodoista 
(liikkuvat työkoneet, alukset ja 
lentokoneet mukaan luettuina) ja 
romuajoneuvojen purkamisessa ja 
ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet 
(lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 
06 ja 16 08)

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 71.

Kaikissa kielissä ”ajoneuvoilla” ei tarkoiteta muuta kuin autoa. On siis selvennettävä, että 
määritelmään sisältyvät maatalouskoneet, alukset ja lentokoneet.

Tarkistus 48
Liite V, osa 2, jakso 16 (Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa), nimike 16 01 04* a 

(uusi)

16 01 04*a romutettavaksi tarkoitetut 
alukset ja muut uivat rakenteet, joita ei 
ole asianmukaisesti tyhjennetty lastista ja 
muista aluksessa olevista aineista, jotka 
mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi 
aineeksi tai jätteeksi 

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 72.

Tapa, jolla aluksia romutetaan kolmannen maailman maissa, aiheuttaa paljon huolta. Tämän 
asetuksen perusteella niihin sovellettavat menettelyt eivät ole selkeitä. Romutettavat alukset 
sijoitetaan liitteeseen III (ns. vihreä jäteluettelo), ja näin ollen oletetaan, etteivät ne sisällä 
vaarallisia jätteitä tai vaarallisia aineita. Mikäli alukset kuitenkin sisältävät vaarallista 
jätettä tai muita vaarallisia aineita, ne pitäisi sijoittaa liitteeseen V (ns. punainen 
jäteluettelo). Vaaralliseksi luokitellut aineet on merkitty numeron perässä olevalla 
tähdellä(*).
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Tarkistus 49
Liite V, osa 2, jakso 16 (Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa), nimike 16 01 06 a 

(uusi)

16 01 06 a romutettavaksi tarkoitetut 
alukset ja muut uivat rakenteet, 
asianmukaisesti tyhjennettyinä lastista ja 
muista aluksessa olevista aineista, jotka 
mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi 
aineeksi tai jätteeksi 

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 73.

Tapa, jolla aluksia romutetaan kolmannen maailman maissa, aiheuttaa paljon huolta. Tämän 
asetuksen perusteella niihin sovellettavat menettelyt eivät ole selkeitä. Romutettavat alukset 
luokitellaan liitteeseen III (ns. vihreä jäteluettelo). Olisi kuitenkin järkevää lisätä EU:n 
jäteluetteloon sellaiset alukset, jotka eivät enää sisällä vaarallisia jätteitä tai muita 
vaarallisia aineita (tällöin kyseistä jätetyyppiä ei ole syytä merkitä tähdellä, koska kyse ei ole 
vaarallisesta jätteestä). Tällöin taattaisiin paremmin romutettavien alusten järkevä 
hallinnointi, kun sekä jätettä siirtävä että vastaanottava valtio voivat esittää romutettavan 
aluksen siirtoa koskevan vastalauseen, mikäli alukselle on määrä tehdä loppukäsittely. 

Tarkistus 50
Liite VIII, osa I

I. Baselin yleissopimuksen nojalla 
hyväksytyt ohjeet:

I. Baselin yleissopimuksen mukaiset
ohjeet*:
________________
* Näitä ohjeita sovelletaan vain jätteiden 
siirtoihin OECD-maihin tai 
hyödynnettäväksi tarkoitettujen 
vaarattomien jätteiden siirtoihin muihin 
kuin OECD-maihin.

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87, 7.4.2004) hyväksytty tarkistus 74, joka sisällytettiin myös 
Euroopan komission tarkistettuun ehdotukseen (KOM(2004)0172).

Selittävän viittauksen lisääminen on aiheellista selkeyden vuoksi. Vaarallisten jätteiden 
siirtäminen muihin kuin OECD-maihin ei ole 37 artiklan mukaan sallittua. Liitteen VIII 
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osassa I mainittuja kolmea ohjetta sovelletaan tällä hetkellä ainoastaan vaarallisiin jätteisiin. 
Tulevaisuudessa lisätään mahdollisesti vaarattomia jätteitä koskevat ohjeet. Koska 
vaarattomien jätteiden siirto muihin kuin OECD-maihin on mahdollista, liitteen VIII osaa I 
saatetaan tulevaisuudessa soveltaa muihin kuin OECD-maihin.

Tarkistus 51
Liite VIII, osa I, kohdat 3 a, 3 b ja 3 c (uusi)

3 a. Yleiset tekniset ohjeet pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä muodostuvien, 
niitä sisältävien tai niiden saastuttamien 
jätteiden ympäristöä suojelevasta 
huollosta1. 
3 b. Tekniset ohjeet polyklooratuista 
bifenyyleistä (PCB), polyklooratuista 
terfyleeneistä (PCT) ja 
polybromibifenyyleistä (PBB) 
muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden 
saastuttamien jätteiden ympäristöä 
suojelevasta huollosta1.

3 c. Tekniset ohjeet metallien ja 
metalliyhdisteiden ympäristöä 
suojelevasta kierrätyksestä tai 
talteenotosta (R4)1.
1 Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan 
rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn
valvonnasta tehdyn Baselin 
yleissopimuksen osapuolten 
7. kokouksessa 25.–29. lokakuuta 2004.

Perustelu

Tämän asetuksen liitteessä VIII olisi viitattava Baselin yleissopimuksen sopimuspuolten 
7. kokouksessa hyväksyttyihin teknisiin ohjeisiin.
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Jätteiden kuljettaminen kuuluu normaaliin arkipäivään. Jätteitä kerätään kotitalouksista ja 
yrityksistä, minkä jälkeen ne kuljetetaan laitokseen, jossa ne voidaan käsitellä ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla. Ongelmia kuitenkin aiheuttaa se, että on yhä tavallisempaa siirtää 
jätteitä pitkien matkojen takaa, jopa EU:n jäsenvaltioiden rajojen yli ja EU:n ulkopuolelle. 
Vuosien mittaan muodostuneilla eurooppalaisilla jätemarkkinoilla käydään vilkasta 
jätekauppaa. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti uusille jäsenvaltioille, koska niihin 
tuotavaa jätettä ei aina pystytä käsittelemään ympäristöystävällisellä tavalla. Siksi onkin 
tärkeää korostaa, että omavaraisuus- ja läheisyysperiaate ovat edelleen voimassa jätteistä 
annetun puitedirektiivin 75/442/ETY mukaisesti. Kilpailu perustuu hinta- ja 
ympäristövaatimuksiin. Hinnoilla kilpaileminen kuuluu EU:n sisämarkkinoiden piirteisiin, 
mutta ympäristön kustannuksella kilpaileminen ei kuulu niihin. Sen vastustamiseksi EU:n 
lainsäädännössä olisikin säädettävä ympäristöä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

2. Asetusehdotuksen tausta

Euroopan komissio esitti 1. heinäkuuta 2003 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista. Parlamentti antoi lausuntonsa siitä 
19. marraskuuta 2003, ja 10. maaliskuuta 2004 komissio esitti tarkistetun ehdotuksensa. 
Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 24. kesäkuuta 2005.
Asetusehdotuksen yleisinä tavoitteina on
- saattaa osaksi yhteisön lainsäädäntöä OECD:n neuvoston tarkistettu päätös 1 ja 

jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta tehty tarkistettu 
Baselin yleissopimus 2 ;

- puuttua ongelmiin, joita on todettu vuonna 1993 annetun neuvoston asetuksen3

(”vuoden 1993 asetus”) soveltamisessa, hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa;
- pyrkiä rajatylittävien jätteiden siirtojen kokonaisvaltaiseen yhdenmukaistamiseen; ja
- järjestää vuoden 1993 asetuksen artiklat uudelleen ja yksinkertaistaa niitä. 
Ehdotetuista uudistuksista tärkeimpiä ovat muun muassa menettelyjen yleisiä puitteita 
koskevat muutokset (erityisesti etukäteen annettavan kirjallisen ilmoituksen, hyväksynnän ja 
tiedotusvaatimusten osalta), asetuksen soveltamisalaa ja määritelmiä koskevat muutokset ja 
selvennykset, jäsenvaltioiden välisiä jätteiden siirtoja koskevat määräykset sekä jätteiden 
tuontia ja vientiä koskevat määräykset. 

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssään 103 tarkistusta. Niistä 
tärkeimpiä olivat
1 ympäristönsuojelun määrittäminen ainoaksi oikeusperustaksi;

  
1 Hyödyntämistoimiin tarkoitettujen jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta 

tehdyn OECD:n päätöksen C(92) 39 lopullinen tarkistamisesta tehty OECD:n päätös C (2001) 107 
lopullinen, tehty 21. toukokuuta 2002.

2 Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelystä ja valvonnasta 22. maaliskuuta 1989 
tehty Baselin yleissopimus, tarkistettu 6. marraskuuta 1998.

3 (ETY) N:o. 259/93.
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2. eläimistä saatavien sivutuotteiden lisääminen asetuksen soveltamisalaan;
3. perusteiden määritteleminen huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja 

koskevien vastalauseiden esittämiselle. Niitä ovat esimerkiksi kansallinen 
omavaraisuus, väliaikaiset toimenpiteet ja kotitalouksilta kerätty sekalainen 
yhdyskuntajäte;

4. perusteiden määritteleminen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja 
koskevien vastalauseiden esittämiselle. Niitä ovat esimerkiksi matalammat 
jätteidenkäsittelystandardit, asianomaisen jäsenvaltion kapasiteetti, 
omavaraisuusperiaate, läheisyysperiaate, jätehuoltosuunnitelma, jätteiden lämpöarvo, 
vaaralliset aineet, väliaikaiset toimet, kotitalouksilta kerätty sekalainen 
yhdyskuntajäte, hyödyntämistä koskevat kansalliset käsittelynormit silloin, kun EU:n 
tason normeja ei ole;

5 jätteiden siirron kieltäminen väliaikaisten toimenpiteiden osalta;
6. raja-alueita koskevien sopimusten tekeminen;
7. tiedottaminen ja avoimuus.

3. Yhteistä kantaa koskevat huomautukset ja suositukset toiseen käsittelyyn

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymistä yhteensä 103 tarkistuksesta 
yhteiseen kantaan sisältyy 41 tarkistusta (kun lasketaan mukaan tarkistukset, jotka ovat 
osittain tai periaatteessa samoja, joissa käytetään samaa tai samantapaista sanamuotoa tai 
jotka vastaavat hengeltään parlamentin tarkistuksia). Hylättyjä tarkistuksia oli 62. Neuvosto 
katsoo, että yhteisessä kannassa ei muuteta komission alkuperäisen ehdotuksen 
lähestymistapaa ja tavoitteita. Tässä on analyysi ensimmäisen käsittelyn seitsemästä 
pääkohdasta:

1. Parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 
(ympäristön osalta) tämän asetuksen ainoaksi oikeusperustaksi sen takia, että 
asetuksen tavoitteena on ympäristön suojeleminen eikä jätekaupan helpottaminen. 
Tämä on myös yhdenmukaista julkisasiamiehen asiassa C-178/03 (Euroopan 
komission Euroopan parlamenttia ja Euroopan unionin neuvostoa vastaan nostama 
PIC-asetuksen oikeusperustaa koskeva kanne) antaman lausunnon kanssa (joka ei 
tosin ole velvoittava). Lausunnossa todetaan, että kahta oikeusperustaa ei voi olla ja 
että oikeusperustana tulisi olla ympäristö sellaisissa tapauksissa, joissa säädökseen 
liittyy sekä ympäristöä että sisämarkkinoita koskevia näkökohtia.

2. Neuvosto rajasi eläimistä saatavat sivutuotteet täysin tämän asetusehdotuksen 
ulkopuolelle. Ei ole hyvää syytä siihen, että tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettäisiin eläimistä saatavat sivutuotteet, joiden katsotaan 
direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan määritelmän mukaisesti olevan jätettä. Sekä 
direktiivi 75/442/ETY että tämä asetus ovat osa monialaista lainsäädäntöä, joka 
koskee kaikkia jätteitä. Näin ollen on outoa, että asetusta ei sovelleta tiettyihin 
jätetyyppeihin. Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään pääasiassa eläimistä 
saataviin sivutuotteisiin liittyvistä terveysmääräyksistä ja huomattavasti vähemmässä 
määrin eläimistä saatavista sivutuotteista syntyviin jätteisiin liittyvistä 
ympäristönäkökohdista. Tällaisen jätteen olisi kuuluttava asetuksen soveltamisalaan 
sen varmistamiseksi, että sitä kuljetetaan ympäristön kannalta kestävällä ja 
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vastuullisella tavalla. Myös Euroopan komissio vastustaa eläimistä saatavien 
sivutuotteiden poistamista tämän asetuksen soveltamisalasta ja katsoo, että sen olisi 
parasta esittää arvionsa tämän asetuksen suhteesta muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annettuun 
asetukseen (EY) N:o 1774/2002. Kyseinen arvio olisi julkistettava ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa.

3/4. Neuvosto hyväksyi vain pieneltä osin perusteet jätteiden siirtoa koskevan vastalauseen 
esittämiselle. Komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan sovellettaisiin kahta 
menettelyä:

• hyödynnettäväksi tarkoitetun vaarattoman jätteen siirtoon sovellettavaa 
tiedottamismenettelyä, jossa siirrot voisi aina toteuttaa eikä vastalauseen esittäminen 
olisi mahdollista; ja 

• huolehdittavaksi tarkoitettuun (sekä vaarattomaan että vaaralliseen) jätteeseen ja 
hyödynnettäväksi tarkoitettuun vaarallisen jätteeseen sovellettavaa 
ilmoitusmenettelyä.

Ilmoitusmenettelyssä molemminpuolinen suostumus on tärkeää. Jätteen siirto voidaan 
toteuttaa, jos kummatkin valtiot suostuvat siihen. Jätteiden siirtoa voi vastustaa 
ainoastaan 11 artiklassa (huolehdittavaksi tarkoitetut jätteet) ja 12 artiklassa 
(hyödynnettäväksi tarkoitetut jätteet) määritellyin perustein. Komission ehdotukseen 
ei sisältynyt riittävästi mahdollisuuksia vastustaa jätteiden siirtoa ympäristösyistä. 
Keskustelu hyödyntämistä ja huolehtimista koskevien käsitteiden tulkinnasta tekee 
asiasta entistäkin monimutkaisemman, ja useita tähän liittyviä tapauksia on ollut 
Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä. Euroopan komissio ei tähän 
mennessä ole poistanut lainsäädäntöjen välistä kuilua tai edes selventänyt määritelmiä
tavalla, jota voi soveltaa käytäntöön. Tästä syystä Euroopan parlamentti päätti 
ensimmäisessä käsittelyssä antaa jäsenvaltioille enemmän mahdollisuuksia vastustaa 
jätteiden siirtoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jätteiden siirrot kiellettäisiin. 
Vastalauseen esittäminen ei ole pakollista: Mikäli kummatkin asianosaiset jäsenvaltiot 
ovat asiasta yksimielisiä, jätteiden siirrot voidaan toteuttaa. Vastalauseelle on lisäksi 
oltava ympäristöön liittyviä perusteita, kuten 11 ja 12 artiklaan ehdotetuista 
tarkistuksista käy ilmi. Tavoitteena on välttyä jätteiden näennäiseltä hyödyntämiseltä.

5. Neuvosto ei hyväksynyt jätteiden siirtojen kieltämistä niin sanottujen väliaikaisten 
toimenpiteiden osalta. On hankalaa ymmärtää, kuinka neuvosto uskoo kyseisten 
siirtojen jäljittämisen onnistuvan sellaisella tavalla, että jätteiden asianmukaisesta 
käsittelystä voidaan olla varmoja. Käsitteet ”väliaikainen huolehtiminen” ja 
”väliaikainen hyödyntäminen” aiheuttavat pelkkää sekaannusta. Pitkää 
varastointijaksoa, sekoittamista tai uudelleen pakkaamista edellyttävän jätteen 
käsittely on ongelmallista, ja tällaista jätettä on mahdollista käyttää väärin. Tällaisten 
jätteiden rajatylittävää siirtoa ei olisi syytä sallia lainkaan. Mikäli kyseiset siirrot 
kuitenkin sallitaan, niiden edellytyksenä olisi jatkossakin oltava nopea jätteistä 
huolehtiminen tai jätteiden nopea hyödyntäminen. Jätteiden väliaikaista käsittelyä 
edistävät merkitykseltään vähäiset kannusteet – kuten kannusteet lajitteluun tai 
muuhun käsittelyyn, jonka asianmukaista toteuttamista ei voi helposti varmistaa – olisi 
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mahdollisuuksien mukaan poistettava. Ei myöskään ole kuviteltavissa, että tietyssä 
jäsenvaltiossa syntyneen jätteen varastointi, uudelleenpakkaaminen ja sekoittaminen 
olisi mahdotonta tehdä kyseisessä jäsenvaltiossa (tämä olisi ristiriidassa 
omavaraisuusperiaatteen kanssa). Loppukäsittelyyn tarkoitetun jätteen voi lopuksi 
kuljettaa pois.

6. Neuvosto hyväksyi raja-alueiden sopimuksia koskevan parlamentin ehdotuksen.

7. Neuvosto ei hyväksynyt avoimuutta ja tiedotusta koskevia parlamentin tarkistuksia, 
joten niitä olisi ehdotettava uudelleen.

Vaikka toisessa käsittelyssä ei tavallisesti ehdoteta uusia tarkistuksia, tietyt pienet muutokset 
ovat tarpeen selvyyden vuoksi ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi asetuksen muiden 
osien kanssa. Asetuksen täytäntöönpanoa varten on laadittava toinen ehdotus. IMPEL–
SEAPORT-hanke osoittaa, että paikan päällä säännöllisesti suoritettavista tarkastuksista ja 
satamassa siirrettävinä olevien jätesäiliöiden yllätystarkastuksista on hyötyä valvonnan 
vahvistamisessa.

4. Johtopäätös

Neuvoston yhteinen kanta tuo monessa suhteessa parannuksia komission alkuperäiseen 
ehdotukseen. Ympäristön valitseminen ainoaksi oikeusperustaksi osoittaa, että neuvoston 
päätavoitteena on ympäristön suojeleminen. Tämä oli niin ikään Euroopan parlamentin 
päätavoite ensimmäisessä käsittelyssä. Lisää ympäristöä koskevia parannuksia voidaan tehdä 
kieltämällä perusteettomat siirrot, vastustamalla siirtoja, joilla ei ole lisäarvoa ympäristön 
kannalta, välttämällä jätteiden näennäistä hyödyntämistä ja panemalla tämä asetus paremmin 
täytäntöön.

Komissiolla on tärkeä tehtävä esittää ehdotuksensa jätteitä koskevaksi puitedirektiiviksi ja 
jätteiden synnyn estämistä ja kierrätystä koskevaksi strategiaksi. Kyseisissä ehdotuksissa on 
tämän asetuksen kannalta erittäin tärkeää selventää käsittelyn ja hyödyntämisen määritelmiä. 
Tämän tavoitteena on näennäisesti hyödynnettävien jätteiden siirron välttäminen 
tulevaisuudessa.


