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18.10.2018 A8-0317/103 

Tarkistus  103 

Margrete Auken 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Käyttörajoitukset 

 Jäsenvaltioiden on kiellettävä liitteen 

B a osassa lueteltujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden tarkoituksellinen 

päästäminen ilmaan julkisten tai 

yksityisten tapahtumien aikana. 

Or. en 

(Liittyy saman tekijän liitteen B a osaan (uusi) tekemään tarkistukseen.) 

Perustelu 

Ilmapallot kuuluvat rannoilta löytyvien roskien ”kymmenen kärjessä” -luetteloon. Ne saastuttavat ja ovat 

vaarallisia luonnonvaraiselle eläimistölle. Niitä ei enää pitäisi päästää ilmaan huvin vuoksi. Ilmapallojen 

päästäminen ympäristöön suurina määrinä on kielletty monissa kunnissa (yli 50 kunnassa Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa). Myös monissa Yhdysvaltain osavaltioissa on otettu käyttöön tällaisia kieltoja 

(Kalifornia, Florida, Tennessee, Virginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Tarkistus  104 

Margrete Auken 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että perustetaan laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevat järjestelmät unionin 

markkinoille saatettuja kalastusvälineitä 

varten laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevien direktiivin 2008/98/EY 

säännösten mukaisesti. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että perustetaan laajennettua tuottajan 

vastuuta koskevat järjestelmät unionin 

markkinoille saatettuja kalastusvälineitä 

varten laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevien direktiivin 2008/98/EY 

säännösten mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on tällä perusteella 

varmistettava, että vuosittain saavutetaan 

muovia sisältävien kalastusvälineiden 

vähimmäiskeräysaste. 

Vähimmäiskeräysasteen on oltava 

80 prosenttia vuodesta 2025 lukien, ja se 

lasketaan tiettynä vuonna kyseisessä 

jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen 

muovia sisältävien kalastusvälineiden 

kokonaispainon perusteella, ilmaistuna 

kolmen edellisen vuoden aikana 

kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille 

saatettujen muovia sisältävien 

kalastusvälineiden keskimääräisen 

painon prosentuaalisena osuutena. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 

että laajennettua tuottajan vastuuta 

koskevilla järjestelmillä saavutetaan 

muovia sisältävien kalastusvälineiden 

osalta vähintään 15 prosentin 

kierrätystavoite vuoteen 2025 mennessä. 

Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot 

voivat lisäksi edellyttää muun muassa, 

että 

a) muokataan rahoitusosuuksia 
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direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 

4 kohdan mukaisesti, jotta voidaan 

edistää uudelleenkäytettäväksi ja 

kierrätettäväksi suunniteltujen 

kalastusvälineiden saattamista 

markkinoille; 

b) otetaan käyttöön pantillisia 

palautusjärjestelmiä, joilla edistetään 

vanhojen, hylättyjen tai 

käyttökelvottomien kalastusvälineiden 

palauttamista satamiin; 

c) otetaan käyttöön seurantaa, 

jäljittämistä ja raportointia koskevia 

ohjelmia. 

Or. en 

Perustelu 

Komission tekemän vaikutustenarvioinnin mukaan (ks. s. 62) keskimäärin 80 prosenttia vuosittain 

ostetuista kalastusvälineistä tuodaan lopulta maihin koko EU:ssa. Siksi olisi asetettava 

erilliskeräystavoite, joka on 80 prosenttia – eikä vain 50 prosenttia, jonka ENVI-valiokunta hyväksyi 

(tarkistus 64). Kun markkinoille saatetun määrän viitearvona sovelletaan kolmen vuoden keskiarvoa, 

voidaan huomioida kulutuksen vaihtelut. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Tarkistus  105 

Margrete Auken 

Verts/ALE-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 – B a osa (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 B a Käyttörajoituksia koskevan 

5 a artiklan soveltamisalaan kuuluvat 

kertakäyttöiset muovituotteet 

 - Ilmapallot lukuun ottamatta ilmapalloja, 

jotka on tarkoitettu teollisiin tai muihin 

ammattimaisiin käyttötarkoituksiin ja 

sovelluksiin ja joita ei jaeta kuluttajille 

Or. en 

Perustelu 

Ilmapallot kuuluvat rannoilta löytyvien roskien ”kymmenen kärjessä” -luetteloon. Ne saastuttavat ja ovat 

vaarallisia luonnonvaraiselle eläimistölle. Niitä ei enää pitäisi päästää ilmaan huvin vuoksi. Ilmapallojen 

päästäminen ympäristöön suurina määrinä on kielletty monissa kunnissa (yli 50 kunnassa Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa). Myös monissa Yhdysvaltain osavaltioissa on otettu käyttöön tällaisia kieltoja 

(Kalifornia, Florida, Tennessee, Virginia). 

 


