
PR\721905FI.doc PE405.939v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2007/0271(COD)

6.5.2008

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätetilastoista 
annetun asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle 
siirretyn toimivallan osalta
(KOM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Johannes Blokland



PE405.939v01-00 2/8 PR\721905FI.doc

FI

PR_COD_1am

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 tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätetilastoista annetun 
asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta
(KOM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0777),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0456/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

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

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

4. kehottaa komissiota esittämään asetuksen (EY) N:o 2150/2002 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun ehdotuksen mahdollisimman pian päällekkäisten raportointivelvoitteiden 
poistamiseksi;

5. kehottaa komissiota antamaan mahdollisimman pian uusia kertomuksia ja ehdotuksia 
täydentämään niitä, jotka on julkaistu asetuksen (EY) N:o 2150/2002 8 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kokeilututkimusten 
edistymisestä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2150/2002
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 4 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Komissio laatii ohjelman 1 kohdan b 
alakohdassa mainituista taloudellisista 
toiminnoista syntyviä jätteitä koskevia 
kokeilututkimuksia varten, jotka 
jäsenvaltiot toteuttavat. 
Kokeilututkimusten tarkoituksena on 
kehittää menetelmät sellaisten 
säännöllisten tietojen saamiseksi, joita 
säännellään asetuksen (EY) N:o 322/97 
10 artiklassa määriteltyjen, yhteisön 
tilastoja hallitsevien periaatteiden 
mukaisesti.
Komissio vastaa pilottitutkimusten 
kaikista kustannuksista. Komissio 
toteuttaa tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
kokeilututkimusten johtopäätösten 
pohjalta. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, on päätettävä 7 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en
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PERUSTELUT

Ehdotuksen perustelut ja tavoite

Jätetilastoista annettu asetus (EY) N:o 2150/2002 tuli voimaan 29. joulukuuta 2002.
Päätöstä 2006/512/EY koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen 
lausuman mukaisesti, jotta tätä uutta komitologiamenettelyä (valvonnan käsittävä 
sääntelymenettely) voidaan soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen annettuihin säädöksiin, niitä on mukautettava niihin 
sovellettavia menettelyjä noudattaen. Nyt käsiteltävän komission ehdotuksen tarkoituksena on 
siten muuttaa jätetilastoasetuksen säännökset tarpeen mukaan uutta komitologiamenettelyä 
vastaaviksi.

Tässä ehdotuksessa esitetään, että komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määrittää 
laatuselvitysten asianmukaiset laadunarviointiperusteet ja sisältö, toteuttaa kokeilututkimusten 
tulokset ja mukauttaa liitteiden sisältö. Näistä toimenpiteistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, 
koska ne ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) 
N:o 2150/2002 muita kuin keskeisiä osia ja täydentää mainittua asetusta lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia.

Esittelijän ehdotus
Muutaman tapauksen osalta vanha sääntelymenettely on säilytetty ja kahden tapauksen 
kohdalla esittelijä ehdottaa tarkistuksia ehdotuksen tekstiin, jotta myös täytäntöönpanotoimien 
hyväksyminen kokeilututkimusten johtopäätösten pohjalta sekä toimenpiteet tulosten 
tuottamiseksi 3 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti (4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet) saadaan uuden komitologiamenettelyn soveltamisalan piiriin.

Viivästymisiä koskevat huomautukset
Esittelijä haluaa tässä yhteydessä myös huomauttaa, että tarkasteltaessa asetuksen 
täytäntöönpanoa ja asetukseen perustuvia jatkotoimia voidaan todeta tiettyjä viivästymisiä 
esiintyneen. Voidaan esimerkiksi panna merkille, että 6 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltioiden 
tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon vahvistamista koskevat 
täytäntöönpanotoimenpiteet1 annettiin noin 5 kuukautta myöhässä;
asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komission kertomus laadusta sekä yrityksille 
aiheutuvasta rasituksesta ei vieläkään ole saatavilla (määräaika umpeutui 29. joulukuuta 
2007); asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaista komission kertomusta päällekkäisten 
raportointivelvoitteiden poistamisesta ja sen pohjalta annettavia ehdotuksia ei ole toimitettu 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio julkaisi 8 artiklan 3 kohdan mukaisen kertomuksen 4 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kokeilututkimusten edistymisestä 31. toukokuuta 20052

                                               
1 Komission asetus (EY) N:o 782/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005.
2 KOM(2005)0223, julkistettu 31.5.2005.
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(samoin 5 kuukautta määräajan jälkeen). Kyseisen kertomuksen sisällön osalta komissio teki 
seuraavan johtopäätöksen:

Jätteen vientiä ja tuontia koskeviin tilastoihin liittyvien ensimmäisten kokeilututkimusten 
tulosten mukaan ulkomaankauppatilastoja on pidetty parhaimpana tietolähteenä, mutta niistä 
ei kuitenkaan saa täydellisiä tietoja, joita voitaisiin käyttää jätteiden siirtoja koskevassa 
asetuksessa tarkoitetun tiedon täydentämiseksi. Lukuisille tilastoitaville jäteluokille ei ole 
löydetty ratkaisua ja sen vuoksi olisi tarpeen jatkaa tutkimuksia.
Maa-, riista-, metsä- ja kalatalouden jätetilastojen osalta on otettava huomioon jätevirtojen 
monimuotoisuus, ja ratkaisevin kysymys on, missä määrin bio-orgaanista jätettä tilastoidaan 
jätetilastoihin. merkittävä kysymys on jätteen käsittely maatalouden alalla ja se, missä määrin 
tämä toiminta on mukana jätetilastoissa.

Näin ollen Euroopan komission on laadittava näistä kokeilututkimuksista seurantakertomus ja 
liitettävä siihen täydentäviä ehdotuksia.
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