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PR_COD_2am

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 ja 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 direktiivin 
antamiseksi jätteistä
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0667),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2008),

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 1 a kappale (uusi)

(1 a) Kaiken jätepolitiikan ensisijaisena 
tavoitteena olisi oltava jätteistä ja 
jätehuollosta aiheutuvien haitallisten 
terveys- ja ympäristövaikutusten 
minimoiminen. Jätelainsäädännöllä olisi 
myös pyrittävä vähentämään 
luonnonvarojen käyttöä ja edistämään 
jätehierarkian soveltamista käytännössä.

                                               
1 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 136.
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Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 1). Ihanteellisessa 
tilanteessa tämä olisi johdanto-osan ensimmäinen kappale, koska teksti antaa hyvän 
yleiskuvan siitä, mitkä kysymykset parlamentti katsoo EU:n tärkeimmiksi tavoitteiksi 
jätehuollon alalla.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

(1 b) Neuvosto vahvisti yhteisön 
jätehuoltostrategiasta 
24. helmikuuta 1997 antamassaan 
päätöslauselmassa1, että jätteen 
syntymisen ehkäisemisen olisi oltava 
jätehuollon jätepolitiikan tärkein 
painopistealue ja että uudelleenkäyttöä ja 
materiaalien kierrätystä olisi pidettävä 
suositeltavampana kuin energian 
talteenottoa jätteestä silloin, kun ne ovat 
ympäristön kannalta parhaita 
vaihtoehtoja.
1 EYVL C 76, 11.3.1997, s. 1.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 1). On tärkeää 
sisällyttää tekstiin tämä viittaus jätehierarkian historiaan, jotta johdanto-osassa esitettäisiin
kattava tausta ehdotukselle.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Kuudennesta ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta 22 päivänä 
heinäkuuta 2002 tehdyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 1600/2002/EY vaaditaan jätteitä 
koskevan lainsäädännön kehittämistä tai 
tarkistamista, mukaan luettuna jätteen ja 
muun kuin jätteen välisen eron 
selventäminen sekä jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä koskevien toimien 
kehittäminen.

(2) Kuudennesta ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta 22 päivänä 
heinäkuuta 2002 tehdyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 1600/2002/EY vaaditaan jätteitä 
koskevan lainsäädännön kehittämistä tai 
tarkistamista, mukaan luettuna jätteen ja 
muun kuin jätteen välisen eron 
selventäminen sekä jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä koskevien toimien 
kehittäminen, mukaan luettuna 
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tavoitteiden asettaminen.

Perustelu

Johdanto-osassa tarvitaan viittausta parlamentin pyyntöön tavoitteiden sisällyttämisestä, 
jotta ehdotus olisi kattava.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Sen toteamiseksi tai laskemiseksi, 
täyttyvätkö pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 20 päivänä 
joulukuuta 1994 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 94/62/EY, romuajoneuvoista 
18 päivänä syyskuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/53/EY, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/96/EY ja paristoista ja 
akuista sekä käytetyistä paristoista ja 
akuista 6 päivänä syyskuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/66/EY ja 
muussa asiaa koskevassa yhteisön 
lainsäädännössä asetetut kierrätys- ja 
hyödyntämistavoitteet, olisi sellaisen 
jätteen määrät, joka on lakannut olemasta 
jätettä, otettava huomioon kierrätettynä ja 
hyödynnettynä jätteenä.

(21) Sen toteamiseksi tai laskemiseksi, 
täyttyvätkö pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 20 päivänä 
joulukuuta 1994 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 94/62/EY, romuajoneuvoista 
18 päivänä syyskuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/53/EY, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/96/EY ja paristoista ja 
akuista sekä käytetyistä paristoista ja 
akuista 6 päivänä syyskuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/66/EY ja 
muussa asiaa koskevassa yhteisön 
lainsäädännössä asetetut kierrätys- ja 
hyödyntämistavoitteet, olisi sellainen jäte, 
joka on lakannut olemasta jätettä, otettava 
huomioon ainoastaan kierrätettynä ja 
hyödynnettynä jätteenä, kun 
uudelleenkäyttö, kierrätys tai 
hyödyntäminen on saatu päätökseen.

Perustelu

Yhteisen kannan tekstiä jätteestä, joka on lakannut olemasta jätettä, on muutettu komission
alkuperäiseen tekstiin verrattuna. Kierrättämisen käsitteen koskemattomuuden säilyttämiseksi 
on tärkeää, että jätteiden elinkaaren päättymistä ei sekoiteta kierrättämiseen, mikä on tämän 
tarkistuksen tavoitteena.

Tarkistus 5
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

peräisin olevaan ainekseen, joka ei ole 
pilaantunut ja joka on kaivettu pois 
rakennustoimien aikana, kun on varmaa, 
että aines käytetään kaivupaikalla tai 
jollakin muulla paikalla sellaisenaan 
rakennustarkoituksiin;

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus 
(tarkistukset 15/134/102/123/126). Mikäli louhittua ainesta, joka ei ole pilaantunut, 
hyödynnetään uudelleen samalla paikalla, EU:n julkisviranomaiset eivät katso sen olevan 
jätettä. Mikäli sama aines siirretään pois paikalta ja sitä aiotaan käyttää muualla, sen 
katsotaan olevan poikkeuksetta jätettä. Tämä tarkoittaa huomattavia hallinnollisia 
kustannuksia ja taakkatekijöitä. Tämän takia parlamentti katsoo, että olisi asianmukaista 
jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle luonnosta peräisin oleva kaivettu aines, joka ei 
ole pilaantunut ja joka voidaan käyttää sellaisenaan samalla tai muulla paikalla.

Tarkistus 6
2 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

(f a) luonnolliset sedimentit ja siltti, joilla 
ei ole liitteessä III lueteltuja vaarallisia 
ominaisuuksia.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus 
(tarkistukset 15/134/102/123/126). Parlamentti katsoo, että se, että sedimentin ja siltin 
nostaminen vesistöstä ja sen sijoittaminen uudelleen samaan vesistöön luokitellaan 
jätteenkäsittelyksi, ei ole käytännöllistä, eikä toimista ole mitään hyötyä. Parlamentti haluaisi 
ennemmin noudattaa OECD:n toimintatapaa, jonka mukaan tällaisen aineksen siirtäminen 
sen esiintymisympäristöstä on uudelleenkäyttöä, jonka perusteella ainesta ei katsota jätteeksi.

Tarkistus 7
2 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) jäteliete, kun sitä käytetään 
maataloudessa ympäristön, erityisesti 
maaperän, suojelusta käytettäessä 
puhdistamolietettä maanviljelyssä 
12. kesäkuuta 1986 annetun neuvoston 
direktiivin 86/278/ETY1 mukaisesti.
_____
1 EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6. Direktiivi sellaisena 
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kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

Perustelu
Tarkistus perustuu tarkistukseen, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 
(tarkistukset 15/134/102/123/126). Maataloudessa käytettävän lietteen kierrättäminen lietteen 
asianmukaisen käsittelyn jälkeen olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
koska siihen sovelletaan jo neuvoston direktiiviä 86/278/ETY ympäristön, erityisesti 
maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä. Direktiiviä sovelletaan 
lietteen sellaiseen käsittelyyn, jonka tarkoituksena on estää kaikki mahdolliset kielteiset 
vaikutukset maaperään, kasveihin, eläimiin ja ihmisiin. Näiden kahden direktiivin 
päällekkäisyyttä olisi vältettävä.

Tarkistus 8
3 artiklan 14 kohta

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

14) ’hyödyntämisellä’ 
jätteenkäsittelytointa, joka täyttää 
seuraavat edellytykset:
1) sen ansiosta jätteellä voidaan korvata 
muita resursseja, joita olisi käytetty 
kyseiseen tarkoitukseen joko 
tuotantolaitoksessa tai yleensä taloudessa,
tai sitä voidaan valmistella tällaista
käyttöä varten;

2) sen ansiosta jätettä voidaan käyttää 
aidosti hyödyksi korvaamisen avulla;
3) se vastaa 35 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuja tehokkuutta koskevia 
perusteita;
4) se vähentää ympäristöön kohdistuvia
kielteisiä kokonaisvaikutuksia, kun jätettä 
käytetään muiden resurssien sijasta;
5) se takaa, että tuotteissa noudatetaan 
asiaan sovellettavia yhteisön 
turvallisuussäädöksiä ja yhteisön 
normeja;
6) se asettaa etusijalle ihmisten terveyden 
ja ympäristön suojelun ja minimoi
vaarallisten aineiden muodostumisen, 
kulkeutumisen ja leviämisen prosessin 
aikana.
Liitteessä II on esimerkkiluettelo 
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hyödyntämistoimista;

Justification

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns).  But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Tarkistus 9
4 artiklan 2 kohta

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

2. Edellä 1 kohdassa määriteltyjen 
edellytysten pohjalta voidaan hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla määritellään perusteet, 
jotka yksittäisten aineiden tai esineiden on 
täytettävä, jotta niitä voidaan pitää 
sivutuotteina eikä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna jätteenä. Mikäli asia on vielä 
epäselvä, voidaan myös hyväksyä 
lisätoimenpiteitä sen selvittämiseksi, onko 
aine sivutuote vai jätettä. Näistä 
toimenpiteistä, mukaan luettuna 
ympäristö- ja laatuperusteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Yhteinen kanta sisältää uuden artiklan sivutuotteista, mitä parlamentti on pyytänyt 
(tarkistus 107/121). Tämä on kiistelty ala; esittelijä katsoo, että jätepuitedirektiivissä olisi 
hyödynnettävä mahdollisuus sivutuotteiden määrittelemiseen. Kysymyksen ratkaisemista ei 
pitäisi lykätä ennaltamäärittelemättömään tulevaan ajankohtaan. Esittelijä katsoo myös, että 
selkeyden vuoksi kohtaan olisi lisättävä 2 kohdan teksti.
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Tarkistus 10
5 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Perusteissa on otettava huomioon kaikki 
riskit aineen tai kohteen ympäristön 
kannalta vahingolliseen käyttöön tai 
kuljettamiseen, ja perusteet on asetettava 
tasolle, jolla taataan ihmisten terveyden ja 
ympäristön korkeatasoinen suojelu.

Perustelu

Tällä tarkistuksella säädökseen lisätään uudelleen komission ehdotuksen teksti, jonka 
neuvosto on poistanut. Parlamentti katsoo, että on tärkeää asettaa etusijalle riskinhallinta ja 
ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoinen suojelu, kun jäte lakkaa olemasta jätettä.

Tarkistus 11
5 artiklan 3 kohta

3. Jäte, joka lakkaa olemasta jätettä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti, lakkaa olemasta 
jätettä myös sovellettaessa 
direktiiveissä 94/62/EY, 2000/53/EY, 
2002/96/EY ja 2006/66/EY ja muussa asiaa 
koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
säädettyjä hyödyntämis- ja 
kierrätystavoitteita.

3. Jätteeseen, joka lakkaa olemasta jätettä 
1 ja 2 kohdan mukaisesti, sovelletaan 
ainoastaan direktiiveissä 94/62/EY, 
2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2006/66/EY ja 
muussa asiaa koskevassa yhteisön 
lainsäädännössä säädettyjä hyödyntämis- ja 
kierrätystavoitteita, kun uudelleenkäyttö-, 
kierrätys- tai hyödyntämistoimet on 
saatettu päätökseen.

Perustelu

Tätä yhteisen kannan kohtaa on laajennettu ja sen sanamuotoa on muutettu hieman 
verrattuna komission alkuperäiseen tekstiin. Tarkistuksen tarkoituksena on lisätä selkeyttä. 
Kierrättämisen käsitteen koskemattomuuden säilyttämiseksi on tärkeää, että jätteiden 
elinkaaren päättymistä ei sekoiteta kierrättämiseen, mikä on tämän tarkistuksen tavoitteena.

Tarkistus 12
5 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komissio esittää tarvittaessa …*
mennessä ehdotuksia sen 
määrittämiseksi, kuuluvatko ainakin 
seuraavat jätevirrat tämän artiklan 
soveltamisalaan ja mitä vaatimuksia 
niihin tässä tapauksessa sovelletaan: 
komposti, kiviaines, paperi, lasi, metalli, 
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loppuun käytetyt renkaat ja jätetekstiilit.
*viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Neuvosto on muuttanut tämän tarkistuksen (tarkistus 45 ensimmäisessä käsittelyssä) 
johdanto-osan kappaleeksi niiden asioiden joukkoon, joita direktiivi pyrkii selventämään –
mutta tässä ei ole onnistuttu. Direktiivin avulla voidaan antaa tällaista selventävää 
lainsäädäntöä, joka on tarpeen. Tilaisuutta ei pitäisi jättää käyttämättä.
Sanamuoto ’käytetyt vaatteet’ on nyt muutettu muotoon ’jätetekstiilit’, jotta termit vastaisivat 
komission päätöksellä 2000/532/EY laaditun Euroopan jäteluettelon termejä.

Tarkistus 13
6 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltio voi pitää jätettä vaarallisena 
jätteenä, vaikka sitä ei ole sellaiseksi 
merkitty jäteluetteloon, jos sillä on yksi tai 
useampi liitteessä III lueteltu ominaisuus. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
tapauksista komissiolle 34 artiklan 
1 kohdan mukaisessa kertomuksessa ja 
annettava komissiolle kaikki 
asiaankuuluvat tiedot. Saatujen ilmoitusten 
perusteella luetteloa tarkistetaan, jotta 
voidaan päättää sen mukauttamisesta.

2. Jäsenvaltio voi pitää jätettä vaarallisena 
jätteenä, vaikka sitä ei ole sellaiseksi 
merkitty jäteluetteloon, jos sillä on yksi tai 
useampi liitteessä III lueteltu ominaisuus. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista 
tapauksista välittömästi komissiolle ja 
niiden on kirjattava tapaukset 34 artiklan 
1 kohdan mukaiseen kertomukseen ja 
annettava komissiolle kaikki 
asiaankuuluvat tiedot. Saatujen ilmoitusten 
perusteella luetteloa tarkistetaan, jotta 
voidaan päättää sen mukauttamisesta.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 50). Parlamentti pitää 
erittäin tärkeänä sen varmistamista, että vaarallisia jätteitä koskevan direktiivin kumoaminen 
ei heikennä suojelunormeja.

Tarkistus 14
6 artiklan 3 ja 4 kohta sekä 4 a kohta (uusi)

3. Jos jäsenvaltio voi esittää selvityksen, 
joka osoittaa, että tietyllä luetteloon 
vaaralliseksi jätteeksi merkityllä jätteellä ei 
ole liitteessä III lueteltuja ominaisuuksia, 
se voi katsoa kyseisen jätteen olevan 
vaaratonta jätettä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava tällaisista tapauksista 

3. Jos jäsenvaltio voi esittää selvityksen, 
joka osoittaa, että tietyllä luetteloon 
vaaralliseksi jätteeksi merkityllä jätteellä ei 
ole liitteessä III lueteltuja ominaisuuksia, 
sen on ilmoitettava komissiolle
välittömästi tällaisista tapauksista ja 
esitettävä komissiolle tarvittava selvitys. 
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komissiolle 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisessa kertomuksessa ja esitettävä 
komissiolle tarvittava selvitys. Saatujen 
ilmoitusten perusteella luetteloa 
tarkistetaan, jotta voidaan päättää sen 
mukauttamisesta.

Saatujen ilmoitusten perusteella luetteloa 
tarkistetaan, jotta voidaan päättää sen 
mukauttamisesta.

4. Toimenpiteistä luettelon tarkistamiseksi, 
jotta voidaan päättää sen mukauttamisesta 
2 ja 3 kohdan mukaisesti, ja joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4. Toimenpiteistä luettelon tarkistamiseksi, 
jotta voidaan päättää sen mukauttamisesta 
2 ja 3 kohdan mukaisesti, ja joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 36 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4 a. Jäsenvaltiot voivat käsitellä kyseistä 
jätettä muuna kuin vaarallisena jätteenä 
sen jälkeen, kun luettelon mukauttaminen 
on hyväksytty.

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 51/172. Tarkistuksen ensimmäinen osa 
koskee parlamentin toivetta korkeatasoisen suojelun ja raportoinnin säilyttämisestä. Toinen 
osa on tarpeen tekstin selventämiseksi.

Tarkistus 15
7 artiklan 1 kohta

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,
uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä 
jäsenvaltioiden on 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.

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.

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. 
Nämä toimenpiteet voivat sisältää myös 
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velvollisuuden tarjota julkisesti saatavilla 
olevaa tietoa siitä, missä määrin tuotetta
voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää.

Perustelu

Tarkistus perustuu ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyihin tarkistuksiin (tarkistukset 35
ja 37), jotka on mukautettu neuvoston nykyiseen tekstiin. Neuvoston tekstillä tällaisista 
toimenpiteistä tehdään valinnaisia. Parlamentti puolestaan katsoo alkuperäiseen 5 artiklaan 
esittämässään tarkistuksessa, että toimenpiteiden pitäisi olla pakollisia. Parlamentti pitää 
erittäin tärkeänä sitä, että yleisö otetaan mukaan uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä koskeviin 
prosesseihin.

Tarkistus 16
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä jätteiden 
hyödyntämisen ja uudelleenkäytön 
mahdollistavien laitosten perustamisen 
edistämiseksi ja sellaisten laitosten 
perustamisen edistämiseksi, joihin 
tuotteita voidaan kerätä ja palauttaa ja 
joissa niitä voidaan hävittää erikseen 
vastuullisella tavalla niiden elinkaaren 
päättyessä.

Perustelu

Tarkistus perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn tarkistukseen 
(tarkistus 35). Parlamentti katsoi, että tämä teksti on tarpeen, jotta parlamentin tukea 
hyödyntämis- ja uudelleenkäyttölaitoksille vahvistettaisiin.

Tarkistus 17
7 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kertomus tämän artiklan 
täytäntöönpanosta. Komissio arvioi, onko 
aiheellista ottaa tiettyjen jätevirtojen 
osalta käyttöön laajennettuja 
tuottajavastuujärjestelmiä EU:n tasolla 
jäsenvaltioiden kokemusten pohjalta.
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Perustelu

Tarkistus, jota on siirretty parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä (tarkistus 35). On 
välttämätöntä, että tuottajavastuuta valvotaan jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa tällaisten 
järjestelmien tehokkuus.

Tarkistus 18
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Jätteiden ehkäiseminen

Jäsenvaltioiden on 1 ja 11 artiklan 
mukaisesti ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimiin vakiinnuttaakseen syntyvän 
jätteen kokonaismäärän vuoteen 2012 
mennessä verrattuna syntyvän jätteen 
vuotuiseen kokonaismäärään 
vuonna 2009.
Vakiinnuttamisella tarkoitetaan sitä, että 
jätettä ei synny enempää kuin 
vakiinnuttamisjakson alussa.
26 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
ennen komission on kaikkia sidosryhmiä 
kuultuaan esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa 
ehdotuksia, jotka koskevat tarvittavia 
toimenpiteitä jätteiden syntymisen 
ehkäisemiseen tähtäävien jäsenvaltioiden 
toimien tukemiseksi seuraavasti:
a) vuoteen 2009 mennessä luettelo 
indikaattoreista, joiden avulla jäsenvaltiot 
voivat valvoa ja arvioida jätteiden 
syntymisen ehkäisemistä koskevia 
ohjelmiaan ja toimiaan ja raportoida 
niiden edistymisestä;
b) vuoteen 2010 mennessä ekologista 
tuotesuunnittelua koskeva politiikka, joka 
koskee sekä jätteen syntymistä että 
vaarallisten aineiden esiintymistä jätteissä 
ja jolla edistetään tekniikoita, jotka 
keskittyvät kestäviin, 
uudelleenkäytettäviin ja kierrätettäviin 
tuotteisiin;
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c) vuoteen 2010 mennessä uudet, 
käytettävissä olevien parhaiden 
käytäntöjen perusteella laadittavat 
laadulliset ja määrälliset jätteiden 
vähentämistavoitteet vuodeksi 2020;
d) vuoteen 2010 mennessä laadittava 
toimintasuunnitelma, joka koskee 
Euroopan tasolla toteutettavia uusia 
tukitoimia ja erityisesti nykyisten 
kulutustottumusten muuttamiseksi 
toteutettavia toimia.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 37). Parlamentti pitää 
erittäin tärkeänä tällaisten tavoitteiden asettamista jätteiden ehkäisemiselle ja 
kierrättämiselle.

Tarkistus 19
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
Uudelleenkäyttö ja kierrättäminen

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 
tuotteiden uudelleenkäytön edistämiseksi 
erityisesti perustamalla ja tukemalla 
valtuutettuja uudelleenkäyttö- ja 
korjausverkostoja sekä laatimalla 
tarvittaessa asianmukaiset käsittelyä ja 
tuotteita koskevat vaatimukset.
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 
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seuraavat tavoitteet saavutetaan:

a) vuoteen 2020 mennessä
kotitalousjätteen valmistelua
uudelleenkäyttämiseksi ja 
kierrättämiseksi on lisättävä vähintään 
50 prosenttiin painosta;
b) vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja 
purkujätteen valmistelua 
uudelleenkäyttämiseksi ja 
kierrättämiseksi on lisättävä vähintään 
70 prosenttiin painosta.

Niille maille, 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 
saavuttamiseen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
arvioivat uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2015 mennessä a ja b 
kohdassa tarkoitettuja tavoitteita ja 
tarkastelevat teollisuusjätteitä koskevien 
tavoitteiden asettamista komission 
kertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksen 
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 niistä 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 
vahvistamiseen, noudattavatko 
jäsenvaltiot tässä kohdassa asetettuja 
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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).

Perustelu

Direktiiviluonnoksessa ei tällä hetkellä ilmaista riittävän selvästi teemakohtaisessa 
strategiassa esitettyjä painopistealoja. Tähän pyritään tällä tarkistuksella, joka perustuu 
ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin 38/108/157/140/141. Tarkistuksen 2 kohdan sanamuotoa 
on kuitenkin muutettu Euroopan komissiolta saadun uuden tiedon perusteella.

Tarkistus 20
9 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jäte 
loppukäsitellään, jos sitä ei hyödynnetä 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jäte 
loppukäsitellään turvallisesti 10 artiklan 
tavoitteiden mukaisesti, jos sitä ei 
hyödynnetä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Niiden on kiellettävä jätteen hylkääminen, 
upottaminen tai valvomaton 
huolehtiminen.
Liitteen I luokkiin D11 (polttaminen 
merellä) ja D7 (päästäminen meriin ja 
sijoittaminen merenpohjaan) kuuluvat 
huolehtimistoimet kielletään.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistukset 39 ja 158). 
Tarkistus on tarpeen, jotta jätteen huolehtimistoimet katetaan täysimääräisesti. On 
ilmoitettava selvästi, että jätteiden polttaminen merellä sekä jätteiden päästäminen meriin ja 
sijoittaminen merenpohjaan on kielletty.

Tarkistus 21
11 artiklan 1 kohdan johdantolause ja a luetelmakohta

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:

a) ennaltaehkäisy; a) ennaltaehkäisy ja vähentäminen;
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Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistukset 101/14). Tarkistus 
on tarpeen, jotta hierarkian soveltaminen olisi varmempaa ja kattavampaa.

Tarkistus 22
11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

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 elinkaariajattelun mukaisesti 
tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa 
koskevien kokonaisvaikutusten osalta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämä on kattava ja avoin prosessi, jossa 
noudatetaan kansallisia 
suunnittelusääntöjä kansalaisten ja 
sidosryhmien kuulemisesta ja 
osallistumisesta.

Perustelu

Uudelleen laadittu parlamentin hyväksymä tarkistus (tarkistus 101/14). Uudelleen laaditun 
version avulla kohdassa säilytetään maininta laajasta julkisesta kuulemisesta prosessin 
aikana.

Tarkistus 23
14 a artikla (uusi)

14 a artikla
Vaarallisen jätteen jäljitettävyys ja 
hallinta
Jäsenvaltiot toteuttavat tässä direktiivissä 
vahvistettujen vaarallisia jätteitä 
koskevien säännösten perusteella 
tarvittavat toimet varmistaakseen, että 
vaarallisten jätteiden tuottaminen, 
kerääminen ja kuljettaminen sekä 
varastoiminen ja käsitteleminen 
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toteutetaan olosuhteissa, joissa 
varmistetaan paras mahdollinen suoja 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle sekä 
toimijoiden, teollisuusalueiden ja 
henkilöiden turvallisuus, ja että ne 
toteuttavat ainakin toimet, joilla 
varmistetaan kaikkien vaarallisten 
jätteiden jäljitettävyys ja hallinta aina 
tuotannosta päätepisteeseen sekä 
asianmukainen riskinhallinta niiden 
käsittelyn aikana.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 52). Parlamentti pitää 
erittäin tärkeänä sen varmistamista, että vaarallisia jätteitä koskevan direktiivin kumoaminen 
ei heikennä suojelunormeja.

Tarkistus 24
21 artiklan b kohta

(b) jätteen hyödyntäminen. (b) vaarattoman jätteen hyödyntäminen.

Perustelu

Tarkistus perustuu tarkistukseen 161, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä. 
Vaarallisen jätteen käsittelyyn olisi aina sovellettava sallimista koskevia vaatimuksia. Näin 
ollen on tehtävä selväksi, että tätä poikkeusta ei pidä soveltaa laitoksiin, jotka käsittelevät 
vaarallista jätettä.

Tarkistus 25
26 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on 1 ja 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttävä jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevia 
ohjelmia viimeistään …päivänä …kuuta 
…*.

1. Jäsenvaltioiden on 1, 7 a ja 11 artiklan 
mukaisesti ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimiin vakiinnuttaakseen syntyvän 
jätteen kokonaismäärän. 
Vakiinnuttamisella tarkoitetaan sitä, että 
jätettä ei synny enempää kuin 
vakiinnuttamisjakson alussa. 
Jäsenvaltioiden on ensimmäisenä toimena 
hyväksyttävä 1, 7 a ja 11 artiklan 
mukaisesti jätteen syntymisen ehkäisemistä 
koskevia ohjelmia viimeistään …päivänä 
…kuuta …*.
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Perustelu

Perustuu tarkistukseen, jota parlamentti siirsi ensimmäisessä käsittelyssä (tarkistus 69), sekä 
uuteen tietoon. Parlamentti pitää erittäin tärkeänä tavoitteiden asettamista jätteiden 
ehkäisemiselle ja kierrättämiselle.

Tarkistus 26
26 artiklan 3 ja 4 kohta

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 
tällaisissa ohjelmissa asianmukaisia 
laadullisia ja määrällisiä erityisiä 
vertailuperusteita, jotka perustuvat 
ainakin lähtökohtana olevaan 
tavoitteeseen jätteen määrän 
vakiinnuttamisesta vuoteen 2012 
mennessä ja jätteen syntymisen 
huomattavasta vähentämisestä 
vuoteen 2020 mennessä, kuten 
7 a artiklalla säädetään.

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

4. Jätteen syntymisen ehkäisemistä 
koskevien toimenpiteiden indikaattorit on 
hyväksyttävä 36 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen, 
jotta jäsenvaltiot voisivat saavuttaa 
tällaisia tavoitteita ja jotta ne voisivat 
valvoa ja arvioida jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä koskevien ohjelmien ja 
toimenpiteiden kehittymistä ja raportoida 
siitä.

Perustelu

Perustuu tarkistukseen, jota parlamentti siirsi ensimmäisessä käsittelyssä (tarkistus 69), ja
uuteen tietoon. Parlamentti pitää erittäin tärkeänä tavoitteiden asettamista jätteiden 
ehkäisemiselle ja kierrättämiselle.

Tarkistus 27
26 artiklan 5 kohta

5. Komissio laatii ohjeet avustaakseen 
jäsenvaltioita ohjelmien valmistelussa.

5. Komissio luo järjestelmän, jonka avulla 
voidaan vaihtaa tietoa jätteen syntymisen 
ehkäisemistä koskevista parhaista 
käytännöistä, ja se laatii ohjeet 
avustaakseen jäsenvaltioita ohjelmien 
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valmistelussa.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä siirretty tarkistus (tarkistus 69). Tällainen järjestelmä antaisi 
viranomaisille mahdollisuuden hyödyntää muissa jäsenvaltioissa toteutettuja tehokkaita 
toimenpiteitä.

Tarkistus 28
27 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jätehuoltosuunnitelmat ja jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevat
ohjelmat arvioidaan vähintään joka 
kuudes vuosi ja että ne tarkistetaan 
tarvittaessa.

Jäsenvaltioiden on arvioitava jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevat
ohjelmansa säännöllisesti ja vähintään
viiden vuoden välein. Euroopan 
ympäristökeskus tarkastelee ohjelmien 
noudattamisen ja täytäntöönpanon 
edistymistä vuotuisessa kertomuksessaan.

Perustelu

Euroopan ympäristökeskus on otettava mukaan auttamaan komissiota ja parlamenttia 
selvittämään, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu jatkuvasti. Jäsenvaltiot voivat helposti 
vältellä valvontaa viivyttämällä kertomustensa jättämistä komissiolle. Direktiivin 91/692/ETY 
mukaan jäsenvaltioiden oli toimitettava nykyistä jätepolitiikan puitedirektiiviä koskevat 
säännölliset kertomuksensa 30. syyskuuta 2004 mennessä. Ainoastaan yhdeksän jäsenvaltiota 
oli toimittanut kertomuksen 31. joulukuuta 2004 mennessä. Kyseiset jäsenvaltiot olivat Saksa, 
Tanska, Kreikka, Suomi, Portugali, Ruotsi, Tšekin tasavalta, Slovenia ja Slovakia. Tällä 
tarkastuksella tekstiin lisätään ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 71 teksti.

Tarkistus 29
29 a artikla (uusi)

29 a artikla
Täydentävät toimenpiteet 

Komissio laatii ...* mennessä 
kertomuksen, jossa käsitellään toimia, 
jotka saattavat edistää 1 ja 11 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden saavuttamista 
tehokkaammin. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kuuden kuukauden kuluessa sen 
valmistumisesta ja siihen liitetään 
tarvittavat ehdotukset.
Kertomuksessa käsitellään erityisesti 
seuraavia kysymyksiä:
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a) olisiko liitettä II tarkistettava
i) sellaisten tapausten poistamiseksi, 
joissa luetteloon sisältyvillä toimilla ei 
saada hyödynnettyä riittävän suurta 
osuutta jätteestä, jotta 1 artiklassa 
vahvistettu tavoite toteutuisi,
ii) sellaisten tapausten tunnistamiseksi, 
joissa olisi eriteltävä se osuus jätteestä, 
joka käytetään toisin kuin se, josta 
huolehditaan osana 
hyödyntämistoimenpidettä, jotta voidaan 
varmistaa, että 1 artiklassa vahvistettu 
tavoite toteutuu,
iii) energiatehokkuuden eri tason tai 
tasojen erittelemiseksi R 1 -jakson 
hyödyntämistoimen yhteydessä,
iv) viittauksien mukauttamiseksi tekniikan 
ja tieteen edistyksen perusteella;
b) olisiko liitettä I tarkistettava
i) liitteestä II poistettujen toimien 
lisäämiseksi,
ii) viittauksien mukauttamiseksi tekniikan 
ja tieteen edistyksen perusteella; ja 
c) edistääkö vähimmäisvaatimusten 
asettaminen eri huolehtimis- tai 
hyödyntämistoimille 10 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.
Tätä kertomusta koskeva vaatimus ei estä 
komissiota esittämästä ehdotuksia tällä 
välin.
* Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Justification

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. 
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.
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Tarkistus 30
32 artiklan 1 kohta

1. Edellä 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten ja yritysten, 
vaarallisen jätteen tuottajien ja laitosten ja 
yritysten, jotka keräävät ja kuljettavat 
vaarallista jätettä ammattimaisesti tai jotka 
toimivat vaarallisen jätteen kauppiaina ja 
välittäjinä, on pidettävä kirjaa jätteen 
määrästä, laadusta ja alkuperästä sekä 
tarvittaessa määränpäästä, 
keräilytiheydestä, kuljetustavasta ja 
käsittelymenetelmistä, ja annettava nämä 
tiedot pyydettäessä toimivaltaisille 
viranomaisille.

1. Edellä 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten ja yritysten, 
vaarallisen jätteen tuottajien ja laitosten ja 
yritysten, jotka keräävät ja kuljettavat 
vaarallista jätettä ammattimaisesti tai jotka 
toimivat vaarallisen jätteen kauppiaina ja 
välittäjinä, on pidettävä kronologista kirjaa 
jätteen määrästä, laadusta ja alkuperästä 
sekä tarvittaessa määränpäästä, 
keräilytiheydestä, kuljetustavasta ja 
käsittelymenetelmistä, ja annettava nämä 
tiedot pyydettäessä toimivaltaisille 
viranomaisille.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 74). Parlamentti pitää 
erittäin tärkeänä sen varmistamista, että vaarallisia jätteitä koskevan direktiivin kumoaminen 
ei heikennä suojelunormeja.

Tarkistus 31
32 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

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 viiden vuoden ajan.

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 74). Parlamentti pitää 
erittäin tärkeänä sen varmistamista, että vaarallisia jätteitä koskevan direktiivin kumoaminen 
ei heikennä suojelunormeja.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti hyväksyi direktiiviluonnokseen ensimmäisessä käsittelyssä joitakin 
tärkeitä tarkistuksia. Nyt se vaatii, että ne hyväksytään myös toisessa käsittelyssä.
 Tarkistuksista tärkeimmät olivat kierrätystä ja jätteiden syntymisen ehkäisyä koskevien 
uusien tavoitteiden käyttöönotto sekä pääsääntöisesti sovellettava viisitasoinen jätehierarkia. 
Neuvosto on hylännyt kaikki viittaukset tavoitteisiin, mutta esittelijä on komissiota kuultuaan 
palauttanut ne asialistalle muutettuina. Muutosten tarkoituksena on saada tekstit neuvostolle 
hyväksyttävämpään muotoon, ja ottaa jätteen syntymisen ehkäisyä koskevan tavoitteen sekä 
teollisuusjätteen kierrätystavoitteen osalta huomioon tarve edetä asiassa luotettavien 
tilastotietojen pohjalta. Esittelijän ja valiokunnan mielestä olisi väärin hukata tämä tilaisuus 
varmistaa, että direktiivissä tehdään muutakin kuin vain asetetaan joukko määritelmiä. On 
tärkeää, että direktiivi on konkreettisessa yhteydessä kierrätyspyrkimyksiin sekä jätteitä 
koskevaan teemakohtaiseen strategiaan. Ilman tavoitteita tällaista yhteyttä ei ole.
Parlamentin ja neuvoston välillä käydään varmasti vielä toinenkin väittely siitä, miten laajasti 
viisitasoista jätehierarkiaa sovelletaan ja miten siitä voidaan poiketa. Parlamentti haluaa, että 
hierarkiaa sovelletaan "pääsääntöisesti", ja neuvosto pitää parempana sanamuotoa "ohjaava 
periaate". Esittelijä ei ole täysin vakuuttunut siitä, että näiden kahden ilmauksen hienoiset erot 
aina ymmärrettäisiin paikallistasolla käytävän taistelun tuoksinassa. Tärkeintä on säätää 
direktiivissä selkeästi, että hierarkiasta ei voida poiketa satunnaisesti vaan poikkeamisen on 
tapahduttava osana järjestelmällistä prosessia. Poikkeamisprosessi oli tehty parlamentin 
alkuperäisessä tarkistuksessa kohtuuttoman monimutkaiseksi: esittelijä onkin 
yksinkertaistanut sitä sillä perusteella, että siihen on sovellettava kansalaisten osallistumista 
koskevia kansallisia menettelyjä.
Direktiivin yhtenä tärkeänä tavoitteena on erottaa selkeästi toisistaan se, mitä on jätteen 
"hyödyntäminen" ja mitä on siitä "huolehtiminen", koska tämä on kyseenalaistettu yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomioissa. Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyihin tarkistuksiin sisältyi 
"hyödyntämisen" määritelmä, jossa se laajennettaisiin koskemaan tietyt 
energiatehokkuuskriteerit täyttävistä jätteenkäsittelylaitoksista peräisin olevan jätteen 
energiakäytön: ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia, joissa vastustettiin ajatusta jätteen 
energiakäytön turvaamisesta, ei hyväksytty. Sen sijaan hyväksyttiin tarkistus, jolla poistetaan 
liitteessä II oleva energiatehokkuutta koskevan kaavan luonnos. Sillä olisi mitattu, mikä 
jätteenkäsittelylaitoksista peräisin oleva energia täyttää hyödyntämistoimenpiteiden 
vaatimukset.
Esittelijä uskoo, että jätteenkäsittelylaitoksista peräisin olevalla energialla saattaa olla 
merkittävä osa käsiteltäessä jäännösjätettä, joka joutuisi muuten kaatopaikalle. Hänen 
mielestään jätteistä saattaa tulla merkittävää polttoainetta sinä päivänä kun EU joutuu 
energiakriisiin ja koska EU on yhä enemmän riippuvaisempi epävarmoista ulkomaisista 
polttoainelähteistä. Meidän jätteemme ovat sentään kotitekoisia. Niistä peräisin olevaa lämpöä 
ja voimaa voidaan hyödyntää. Kokemukset useista jäsenvaltioista osoittavat, että jätteen 
energiakäyttö voi täydentää kierrätystä sen sijaan, että se lopettaisi sen kokonaan. Kehityksen 
pitäisi todellakin edetä siihen suuntaan, että sovellettaisiin energiatehokkuutta koskevaa 
kaavaa, jota "hyödyntämislaitosten" on noudatettava. Tällainen kaava kannustaisi ennen 
kaikkea tärkeällä tavalla uusien laitosten rakentajia panostamaan energiatehokkuuteen.
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Esittelijä on kuitenkin hyvin tietoinen siitä, että eräät parlamentin jäsenet vastustavat 
pohjimmiltaan ajatusta jätteenkäsittelylaitoksista saatavasta energiasta eivätkä äänestä sen 
puolesta, vaikka se laadittaisiin mihin muotoon tahansa. Toiset parlamentin jäsenet pelkäävät, 
että jätteen energiakäytöstä saattaisi tulla heidän kotimaidensa tärkein jätteenkäsittelyprosessi 
ja että se vähentäisi siten kierrätykseen, uudelleenkäyttöön ja ennaltaehkäisyyn tehtäviä 
investointeja. Tällaiset parlamentin jäsenet ovat kotoisin lähinnä maista, joissa jätevirtojen 
suuntaaminen pois kaatopaikoilta on vasta alkuvaiheessaan. 
Juuri tästä syystä parlamentin vaatimus kierrätys- ja ennaltaehkäisytavoitteiden 
hyväksymisestä on niin tärkeä. Jäsenvaltiot haluavat parlamentin jäsenten tunnustavan, että 
jätteen energiakäyttö voi täyttää "hyödyntämisen" vaatimukset. Saadakseen ajatuksensa 
ajettua läpi niiden on ymmärrettävä, että parlamentin jäsenet äänestävät sen puolesta vain JOS 
he saavat takeen siitä, että kierrätys- ja ennaltaehkäisytavoitteet otetaan mukaan direktiiviin. 
Tavoitteilla varmistetaan, ettei jätteiden energiakäytöstä tule vallitseva 
jätteenkäsittelymenetelmä.

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssään parannuksia komission ehdotuksiin, jotka 
koskevat asianmukaisesti käsitellyn jätteen muuttamista kierrätystuotteeksi. Parlamentin 
jäsenet halusivat tuoda selkeämmin esiin tarpeen laatia "jätteen loppukäyttöä" koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia, joissa annettaisiin tarkat määritelmät kompostille, aggregaateille, 
paperille, lasille, metallille, loppuun käytetyille renkaille ja jätetekstiileille. Kaikissa näissä 
tapauksissa kierrätykseen siirtymistä helpottaisi suuresti se, että selvennettäisiin, mitä sääntöjä 
sovelletaan. On vahinko, että neuvosto menetti tässä vaiheessa kanttinsa ja siirsi asian 
johdanto-osan kappaleisiin. Esittelijä haluaa kiireellisempää konkreettista toimintaa ja on 
tuonut asian takaisin direktiivin tekstiosaan.
Neuvosto on ollut rohkea sivutuotteita koskevassa kysymyksessä ja sisällyttänyt niistä 
määritelmän 4 artiklaan. Parlamenttia lobbaavat tahot ovat täysin erimielisiä asiasta. Esittelijä 
uskoo, että tämä tilaisuus päästä määritelmästä sopuun olisi hyödynnettävä, eikä asiaa pitäisi 
lykätä epämääräiseen tulevaisuuteen.
Direktiivissä yhdistetään kaksi nykyistä direktiiviä – vaaralliset jätteet ja jäteöljyt. Monet 
kollegat olivat huolissaan siitä, että liian monet nykyisen vaarallisia jätteitä koskevan 
direktiivin näkökohdista jäivät siirtämättä jätteitä koskevaan puitedirektiiviin. Esittelijä onkin 
ehdottanut, että eräät ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt tarkistukset otetaan uudelleen 
käsittelyyn tilanteen korjaamiseksi. Kun direktiivi ensimmäisen kerran esiteltiin, se näytti 
vahingoittavan jäteöljyn talteenottajien etuja: esittelijä onkin tyytyväinen siihen, että 
yhteisessä kannassa on nyt tavoitettu oikea sävy asiassa. Esittelijä on tyytyväinen neuvoston 
tekstiin biojätteestä ja kiinnittää huomiota pieniin lisäyksiin, joita hänen mielestään olisi yhä 
tehtävä tuottajavastuuta koskevaan kysymykseen.

Esittelijä toivoo, että direktiivi on lopullisessa muodossaan riittävän selkeä, jotta tässä asiassa 
ei enää tarvitsisi turvautua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Turvallinen ja kestävän 
kehityksen mukainen jätehuolto on tärkeää meille kaikille. Meidän on todellakin yritettävä 
saada asia oikein tällä kertaa. 
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