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17.10.2018 A8-0317/91 

Tarkistus  91 

Tim Aker 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  4 a artikla 

 Käytön jälkeisen jätteen vähentäminen 

 Jäsenvaltioiden on asetettava kaikille 

A osassa luetelluille tuotteille 

vähennystavoitteet käytön jälkeisen 

jätteen vähentämiseksi seuraavasti: 

50 prosenttia vuoteen 2025 ja 

80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä 

pyrkien lopulta korvaamaan kyseiset 

tuotteet ympäristöystävällisillä 

vaihtoehdoilla. 

Or. en 

Perustelu 

Kaikkiin tuotteisiin, joiden katsotaan vaikuttavan haitallisesti meriympäristöön, olisi 

sovellettava tiukkoja vähennystavoitteita. Nämä tuotteet ovat rannoilta löytyvien 

kertakäyttöisten muovituotteiden ”kymmenen kärjessä” -luettelossa, ja juomapullojen osuus 

on 60,04 prosenttia löydettyjen tuotteiden painosta. Komissio ehdottaa, että näihin tuotteisiin 

sovellettaisiin laajennettua tuottajan vastuuta koskevaa järjestelmää ja toteutettaisiin tietoa 

lisääviä toimenpiteitä. Ehdotusta olisi kuitenkin muutettava siten, että niihin sovelletaan 

kulutuksen vähentämistä koskevia tavoitteita, jotta saavutettaisiin tavoite todellisesta 

kiertotaloudesta. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Tarkistus  92 

Tim Aker 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

8 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  8 a artikla 

 Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön ja 

pantava täytäntöön laajennettu tuottajan 

vastuu tämän artiklan mukaisesti 

vaatimalla, että valmistajat rahoittavat 

hallintajärjestöjä, jotka perustetaan ja 

joita hallinnoidaan valmistajasta 

riippumattomasti, jotta estetään ja 

vähennetään tuotteista syntyvää jätettä ja 

lievennetään siitä koituvaa haittaa, 

erityisesti jätettä, joka on peräisin 

kertakäyttöisistä muovituotteista. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta hallintajärjestöt toimisivat tehokkaasti, niiden on oltava asianomaisista 

teollisuudenaloista riippumattomia. Tällä vältetään tarpeeton puuttuminen. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Tarkistus  93 

Tim Aker 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – A osa (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  – Juomapullot 

 – Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten 

kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa 

säilytetään elintarvikkeita, jotka on 

tarkoitettu välittömään kulutukseen 

astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna 

ilman lisävalmistamista, kuten 

elintarvikepakkaukset, joita käytetään 

pikaruokaa varten, lukuun ottamatta 

juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa 

sisältäviä paketteja ja kääreitä. 

 – Joustavasta materiaalista valmistetut 

paketit ja kääreet, joiden sisältämä ruoka 

on tarkoitettu nautittavaksi välittömästi 

paketista tai kääreestä ilman 

lisävalmistamista 

 – Juomapakkaukset eli astiat, joita 

käytetään nesteitä varten, kuten 

juomapullot ja niiden korkit ja kannet 

 – Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen 

hygieniaan taikka kotitalouksien tai 

teollisuuden käyttöön tarkoitetut 

esikostutetut pyyhkeet 

 – Ilmapallot, lukuun ottamatta 

ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teollisiin 

tai muihin ammattimaisiin 

käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin ja joita 
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ei jaeta kuluttajille 

 – Kevyet muoviset kantokassit, sellaisina 

kuin ne määritellään direktiivin 94/62/EY 

3 artiklan 1 c kohdassa 

Or. en 

Perustelu 

Kaikkiin tuotteisiin, joiden katsotaan vaikuttavan haitallisesti meriympäristöön, olisi 

sovellettava tiukkoja vähennystavoitteita. Nämä tuotteet ovat rannoilta löytyvien 

kertakäyttöisten muovituotteiden ”kymmenen kärjessä” -luettelossa, ja juomapullojen osuus 

on 60,04 prosenttia löydettyjen tuotteiden painosta. Komissio ehdottaa, että näihin tuotteisiin 

sovellettaisiin laajennettua tuottajan vastuuta koskevaa järjestelmää ja toteutettaisiin tietoa 

lisääviä toimenpiteitä. Ehdotusta olisi kuitenkin muutettava siten, että niihin sovelletaan 

kulutuksen vähentämistä koskevia tavoitteita, jotta saavutettaisiin tavoite todellisesta 

kiertotaloudesta. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Tarkistus  94 

Tim Aker 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – E osa – 5 luetelmakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Suodattimelliset tupakkatuotteet ja 

suodattimet, jotka saatetaan markkinoille 

käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden 

kanssa 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Savukkeet ovat valmisteveron alaisia. Jäsenvaltioilla on paljon harkintavaltaa valmisteveron 

määrän päättämisessä. Lisäksi valmisteveroja voidaan käyttää ja todennäköisesti jo 

käytetäänkin tuotteiden aiheuttaman roskaantumisen kustannusten maksamiseen. Näiden 

tuotteiden valmistajiin ei ole syytä soveltaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevaa 

järjestelmää. Se olisi tehotonta ja saattaisi edistää laitonta kauppaa. Tämän vuoksi kyseiset 

tuotteet poistetaan liitteessä olevasta E osasta (kertakäyttöiset muovituotteet, joihin 

sovelletaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevaa järjestelmää). 

 

 


