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1.7.2015 A8-0215/2 

Tarkistus  2 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 21 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon vetoomuksen ruuan 

tuhlauksen lopettamisen puolesta (”Stop 

Food Waste in Europe!”); 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Tarkistus  3 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. toteaa kehottaneensa toistuvasti 

komissiota laatimaan resurssitehokkuudelle 

indikaattoreita ja oikeudellisesti sitovia 

tavoitteita; 

N. toteaa kehottaneensa toistuvasti 

komissiota laatimaan resurssitehokkuudelle 

indikaattoreita ja tavoitteita; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Tarkistus  4 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa komissiota ehdottamaan 

vuoden 2015 loppuun mennessä sitovaa 

tavoitetta, jonka mukaan 

resurssitehokkuutta parannetaan EU:n 

tasolla 30 prosenttia vuoteen 2030 

mennessä vuoden 2014 tasoon verrattuna, 

sekä yksilöllisiä tavoitteita kullekin 

jäsenvaltiolle; korostaa, että ennen kuin 

resurssitehokkuutta koskevia tavoitteita 

voidaan ottaa käyttöön, niitä on tuettava 

indikaattoreilla; 

19. kehottaa komissiota ehdottamaan 

vuoden 2015 loppuun mennessä tavoitetta, 

jonka mukaan resurssitehokkuutta 

parannetaan EU:n tasolla 30 prosenttia 

vuoteen 2030 mennessä vuoden 2014 

tasoon verrattuna, sekä yksilöllisiä 

tavoitteita kullekin jäsenvaltiolle; korostaa, 

että ennen kuin resurssitehokkuutta 

koskevia tavoitteita voidaan ottaa käyttöön, 

niitä on tuettava indikaattoreilla; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Tarkistus  5 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. kehottaa komissiota tekemään 

ilmoittamansa ehdotuksen 

jätelainsäädännön tarkistamisesta vuoden 

2015 loppuun mennessä siten, että siinä 

noudatetaan tarkasti jätehierarkiaa, ja 

sisällyttämään siihen seuraavat seikat:  

35. kehottaa komissiota tekemään 

ilmoittamansa ehdotuksen 

jätelainsäädännön tarkistamisesta vuoden 

2015 loppuun mennessä siten, että siinä 

noudatetaan tarkasti jätehierarkiaa, ja 

sisällyttämään siihen seuraavat seikat:  

– otetaan käyttöön selkeitä ja yksiselitteisiä 

määritelmiä 

– otetaan käyttöön selkeitä ja yksiselitteisiä 

määritelmiä 

– laaditaan toimenpiteitä jätteen 

syntymisen ehkäisemiseksi 

– laaditaan toimenpiteitä jätteen 

syntymisen ehkäisemiseksi 

– asetetaan vuoteen 2025 mennessä 

saavutettavia sitovia vähennystavoitteita 

yhdyskuntajätteelle, kaupalliselle jätteelle 

ja teollisuusjätteelle 

– asetetaan vuoteen 2025 mennessä 

saavutettavia sitovia vähennystavoitteita 

yhdyskuntajätteelle, kaupalliselle jätteelle 

ja teollisuusjätteelle 

– asetetaan laajennettua tuottajavastuuta 

koskevia selkeitä vähimmäisvaatimuksia 

laajennettua tuottajavastuuta koskevien 

järjestelmien avoimuuden ja 

kustannustehokkuuden varmistamiseksi 

– asetetaan laajennettua tuottajavastuuta 

koskevia selkeitä vähimmäisvaatimuksia 

laajennettua tuottajavastuuta koskevien 

järjestelmien avoimuuden ja 

kustannustehokkuuden varmistamiseksi 

– asetetaan laajennettua tuottajavastuuta 

koskevia selkeitä vähimmäisvaatimuksia 

laajennettua tuottajavastuuta koskevien 

järjestelmien avoimuuden ja 

kustannustehokkuuden varmistamiseksi 

sovelletaan jäännösjätteeseen maksa itse 

omat jätekustannuksesi -periaatetta (”pay-

as-you-throw”) yhdistettynä paperin, 

metallin, muovin ja lasin pakollisiin 

erilliskeräysjärjestelmiin, jotta 

– sovelletaan jäännösjätteeseen maksa itse 

omat jätekustannuksesi -periaatetta (”pay-

as-you-throw”) yhdistettynä paperin, 

metallin, muovin ja lasin pakollisiin 

erilliskeräysjärjestelmiin, jotta 

kierrätysmateriaalit olisivat laadukkaita, 

sovelletaan jäännösjätteeseen maksa itse 

omat jätekustannuksesi -periaatetta (”pay-

as-you-throw”) yhdistettynä paperin, 

metallin, muovin ja lasin pakollisiin 



 

AM\1067397FI.doc  PE559.019v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

kierrätysmateriaalit olisivat laadukkaita, 

sekä aloitetaan biojätteen pakollinen 

erilliskeräys vuoteen 2020 mennessä 

erilliskeräysjärjestelmiin, jotta 

kierrätysmateriaalit olisivat laadukkaita, 

sekä aloitetaan biojätteen pakollinen 

erilliskeräys vuoteen 2020 mennessä 

– kierrätykselle ja valmistelulle 

uudelleenkäyttöä varten asetetut tavoitteet 

nostetaan vähintään 70 prosenttiin 

kiinteästä yhdyskuntajätteestä ja 

80 prosenttiin kierrätetystä 

pakkausjätteestä vuoteen 2030 mennessä 

siten, että käytetään vankkaa 

raportointimenetelmää, jolla estetään 

käytöstä poistetun (kaatopaikoille viedyn 

tai poltetun) jätteen ilmoittaminen 

kierrätetyksi jätteeksi, sovelletaan kaikkiin 

jäsenvaltioihin samaa yhdenmukaistettua 

menetelmää ja käytetään ulkoisesti 

todennettuja tilastotietoja, sekä asetetaan 

kierrättäjille velvoite raportoida 

lajittelulaitokseen menevistä jätemääristä ja 

niistä ulos tulevien uusiomateriaalien 

määristä 

– kierrätykselle ja valmistelulle 

uudelleenkäyttöä varten asetetut tavoitteet 

nostetaan vähintään 70 prosenttiin 

kiinteästä yhdyskuntajätteestä ja 

80 prosenttiin kierrätetystä 

pakkausjätteestä vuoteen 2030 mennessä 

siten, että käytetään vankkaa 

raportointimenetelmää, jolla estetään 

käytöstä poistetun (kaatopaikoille viedyn 

tai poltetun) jätteen ilmoittaminen 

kierrätetyksi jätteeksi, sovelletaan kaikkiin 

jäsenvaltioihin samaa yhdenmukaistettua 

menetelmää ja käytetään ulkoisesti 

todennettuja tilastotietoja, sekä asetetaan 

kierrättäjille velvoite raportoida 

lajittelulaitokseen menevistä jätemääristä ja 

niistä ulos tulevien uusiomateriaalien 

määristä 

– rajataan jätteenpoltto joko energian 

talteenottoa varten tai muuten koskemaan 

ehdottomasti vain kierrätyskelvotonta ja 

biologisesti hajoamatonta jätettä vuoteen 

2020 mennessä 

– rajataan jätteenpoltto joko energian 

talteenottoa varten tai muuten koskemaan 

ehdottomasti vain kierrätyskelvotonta ja 

biologisesti hajoamatonta jätettä vuoteen 

2020 mennessä 

– vähennetään vähitellen sitovasti kaikkea 

jätteen sijoittamista kaatopaikoille ja 

toteutetaan tämä kierrätystä koskevien 

vaatimusten mukaisesti kolmessa vaiheessa 

(vuosiin 2020, 2025 ja 2030 mennessä) 

siten, että lopulta kielletään kaikki jätteen 

sijoittaminen kaatopaikoille lukuun 

ottamatta tiettyjä vaarallisia jätteitä sekä 

jäännösjätteitä, joille kaatopaikoille 

sijoittaminen on ympäristön kannalta 

järkevin vaihtoehto 

– vähennetään vähitellen sitovasti kaikkea 

jätteen sijoittamista kaatopaikoille ja 

toteutetaan tämä kierrätystä koskevien 

vaatimusten mukaisesti kolmessa vaiheessa 

(vuosiin 2020, 2025 ja 2030 mennessä) 

siten, että lopulta kielletään kaikki jätteen 

sijoittaminen kaatopaikoille lukuun 

ottamatta tiettyjä vaarallisia jätteitä sekä 

jäännösjätteitä, joille kaatopaikoille 

sijoittaminen on ympäristön kannalta 

järkevin vaihtoehto 

– tehdään jätteen sijoittamisesta 

kaatopaikoille ja jätteenpoltosta 

maksullista; 

– kannustetaan jäsenvaltioita ryhtymään 

perimään maksuja jätteen sijoittamisesta 

kaatopaikoille ja jätteenpoltosta; 
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Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Tarkistus  6 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. kehottaa komissiota ehdottamaan 

vuoden 2015 loppuun mennessä tavoitteita, 

toimenpiteitä ja välineitä, jotta 

elintarvikejätettä koskevaan ongelmaan 

voidaan puuttua tehokkaasti, ja asettamaan 

sitovan tavoitteen, jonka mukaan 

elintarvikejätettä vähennetään vähintään 

30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä 

valmistus-, jälleenmyynti-, jakelu-, 

ravitsemispalvelu- ja ravintola-alalla sekä 

kotitalouksissa; kehottaa komissiota asiaa 

koskevien uusien säädösehdotusten 

vaikutustenarviointia tehdessään 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta 

elintarvikejätteeseen; 

47. kehottaa komissiota ehdottamaan 

vuoden 2015 loppuun mennessä tavoitteita, 

toimenpiteitä ja välineitä, jotta 

elintarvikejätettä koskevaan ongelmaan 

voidaan puuttua tehokkaasti, ja asettamaan 

sitovan tavoitteen, jonka mukaan 

elintarvikejätettä vähennetään vähintään 

30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä 

valmistus-, jälleenmyynti-, jakelu-, 

ravitsemispalvelu- ja ravintola-alalla sekä 

kotitalouksissa; kehottaa komissiota 

edistämään jäsenvaltioissa käytäntöjä, 

joissa elintarvikkeiden vähittäiskauppiaita 

kannustetaan jakamaan myymättä jääneet 

tuotteet hyväntekeväisyysjärjestöille; 

kehottaa komissiota asiaa koskevien uusien 

säädösehdotusten vaikutustenarviointia 

tehdessään arvioimaan niiden mahdollista 

vaikutusta elintarvikejätteeseen; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Tarkistus  7 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. kehottaa komissiota ehdottamaan, että 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 

koskevia periaatteita ja vaatimuksia 

sovellettaisiin rakennusten kaikkiin 

materiaaleihin ja osiin, ja laatimaan 

rakennuksen koko elinkaareen perustuvan 

rakennuspassin; katsoo, että 

rakennuspassin pitäisi lisätä avoimuutta 

ja sisältää tietoja, jotka helpottavat 

huoltoa, korjausta, peruskorjausta ja 

kierrätystä; 

52. pyytää komissiota määrittämään, 

voitaisiinko parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa koskevia periaatteita ja 

vaatimuksia soveltaa myös rakennusten 

kaikkiin materiaaleihin ja osiin, ja 

laatimaan rakennuksen koko elinkaareen 

perustuvan rakennuspassin; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Tarkistus  8 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. huomauttaa, että vuoden 2050 

rakennetusta ympäristöstä on jo olemassa 

90 prosenttia, ja toteaa, että 

peruskorjausalalle olisi asetettava 

erityisvaatimuksia ja tarjottava 

kannustimia, jotta rakennukset olisivat 

pääosin energiapositiivisia vuonna 2050; 

kehottaa komissiota sen vuoksi laatimaan 

pitkän aikavälin strategian olemassa 

olevien rakennusten peruskorjausta 

varten ja tehostamaan 

energiatehokkuudesta annetulla 

direktiivillä 2012/27/EU käyttöön 

otettujen kansallisten 

peruskorjausstrategioiden roolia; 

53. huomauttaa, että vuoden 2050 

rakennetusta ympäristöstä on jo olemassa 

90 prosenttia, ja toteaa, että 

peruskorjausalalle olisi asetettava 

erityisvaatimuksia ja tarjottava 

kannustimia, jotta rakennusten 

energiajalanjälki saataisiin pienemmäksi 

vuoteen 2050 mennessä;  

Or. en 



 

AM\1067397FI.doc  PE559.019v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

1.7.2015 A8-0215/9 

Tarkistus  9 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. kehottaa komissiota ehdottamaan 

pakollisia vihreitä julkisia hankintoja 

koskevia menettelyjä; katsoo, että kaikissa 

julkisissa hankinnoissa olisi suosittava 

uudelleenkäytettyjä, korjattuja, 

uudelleenvalmistettuja, kunnostettuja ja 

muita kestäviä ja resurssitehokkaita 

tuotteita ja ratkaisuja ja että muussa 

tapauksessa olisi sovellettava noudata tai 

selitä -periaatetta; 

60. kehottaa komissiota ehdottamaan 

julkisia hankintoja koskevia menettelyjä, 

joissa olisi suosittava uudelleenkäytettyjä, 

korjattuja, uudelleenvalmistettuja, 

kunnostettuja ja muita kestäviä ja 

resurssitehokkaita tuotteita ja ratkaisuja, ja 

katsoo, että muussa tapauksessa olisi 

sovellettava noudata tai selitä -periaatetta; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Tarkistus  10 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. kehottaa komissiota esittämään jo 

monta kertaa vuoden 2013 jälkeen lykätyn 

tiedonannon kestävistä elintarvikkeista 

vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla; 

korostaa, että elintarvikkeiden tuotannon ja 

kulutuksen osuus resurssien käytöstä on 

huomattava, ja toteaa sen vuoksi, että 

tiedonannossa olisi kokonaisvaltaisesti 

tarkasteltava resurssitehokkuuden puutteita 

elintarvikeketjussa ja rohkaistava 

kehittämään kestävää 

elintarvikepolitiikkaa; kehottaa komissiota 

arvioimaan ympäristöystävällisten 

elintarvikepakkausten käytön lisäämistä ja 

myös mahdollisuutta korvata 

elintarvikepakkaukset asteittain 

biopohjaisilla ja biohajoavilla, 

kompostoitavilla materiaaleilla 

eurooppalaisten standardien mukaisesti; 

65. kehottaa komissiota esittämään jo 

monta kertaa vuoden 2013 jälkeen lykätyn 

tiedonannon kestävistä elintarvikkeista 

vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla; 

korostaa, että elintarvikkeiden tuotannon ja 

kulutuksen osuus resurssien käytöstä on 

huomattava, ja toteaa sen vuoksi, että 

tiedonannossa olisi kokonaisvaltaisesti 

tarkasteltava resurssitehokkuuden puutteita 

elintarvikeketjussa ja rohkaistava 

kehittämään kestävää 

elintarvikepolitiikkaa; kehottaa komissiota 

arvioimaan ympäristöystävällisten 

elintarvikepakkausten käytön lisäämistä ja 

myös mahdollisuutta käyttää biopohjaisia 

ja biohajoavia, kompostoitavia 

materiaaleja tapauksen mukaan 

eurooppalaisten standardien ja 

elinkaariajattelun mukaisesti; 

Or. en 

 

 


