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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/106 

Tarkistus  106 

Danilo Oscar Lancini 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

15 Arviointi ja uudelleentarkastelu 15 Arviointi ja uudelleentarkastelu 

1. Komissio tekee arvioinnin tästä 

direktiivistä viimeistään [kuuden vuoden 

kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on 

viimeistään saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin 

perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti 

saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on 

toimitettava komissiolle arviointia ja 2 

artiklassa tarkoitetun kertomuksen 

laadintaa varten tarvittavat lisätiedot. 

1. Komissio tekee arvioinnin tästä 

direktiivistä viimeistään [viiden vuoden 

kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on 

viimeistään saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin 

perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti 

saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on 

toimitettava komissiolle arviointia ja 2 

artiklassa tarkoitetun kertomuksen 

laadintaa varten tarvittavat lisätiedot. 

2. Komissio esittää Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 

kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 

tärkeimmistä tuloksista. 

2. Komissio esittää Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 

kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 

tärkeimmistä tuloksista. 

3. Kertomuksessa arvioidaan myös, 3. Kertomuksen on sisällettävä 

a) onko tarpeen tarkistaa liitettä, jossa 

luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet; 

a) arvio tarpeesta tarkistaa liitettä, 

jossa luetellaan kertakäyttöiset 

muovituotteet; 

b) onko mahdollista asettaa sitovat 

määrälliset unionin tavoitteet kulutuksen 

vähentämiselle ja erityisesti liitteen A 

osassa lueteltujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden kulutuksen 

vähentämiselle; 

 

 b a) arvio tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa 

käytettyjen materiaalien muutoksista sekä 

niiden uudelleenkäytettävien 
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vaihtoehtojen toimitusjärjestelmiin 

liittyvästä innovoinnista; tämä sisältää 

näiden materiaalien ja niiden 

vaihtoehtojen yleisen ympäristöä 

koskevan elinkaarianalyysin. 

c) onko tiede ja tekniikka kehittynyt 

riittävästi ja onko laadittu muovien 

biohajoavuudesta meriympäristössä 

kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin 

ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin 

tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä 

tuotteiden markkinoille saattamista ei 

mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa. 

c) arvio siitä, onko tiede ja tekniikka 

kehittynyt riittävästi ja onko laadittu 

muovien biohajoavuudesta 

meriympäristössä kriteereitä tai normeja, 

joita sovelletaan tämän direktiivin 

soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin 

muovituotteisiin ja niitä korvaaviin 

kertakäyttöisiin tuotteisiin sen 

määrittämiseksi, minkä tuotteiden 

markkinoille saattamista ei mahdollisesti 

enää tarvitsee rajoittaa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/107 

Tarkistus  107 

Danilo Oscar Lancini 

ENF-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 – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

— Juomakupit — Juomakupit, mukaan lukien niiden 

kannet, lukuun ottamatta tapauksia, 

joissa erilliskeräys ja kierrätys on 

rakennuksissa pakollista 

jätehuoltojärjestelmän mukaisesti 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/108 

Tarkistus  108 

Danilo Oscar Lancini 

ENF-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 osa – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

— Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, 

lusikat, syömäpuikot) 
Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/109 

Tarkistus  109 

Danilo Oscar Lancini 

ENF-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 osa – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

— Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, 

lusikat, syömäpuikot) 

— Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, 

lusikat, syömäpuikot) lukuun ottamatta 

ruokailuvälineitä, jotka toimitetaan 

oppilaitoksille tai terveydenhoitolaitoksille 

sellaisten julkisten hankintasopimusten 

nojalla, jotka on määritelty direktiivin 

2014/24/EU 2 artiklan 8 alakohdassa ja 

jotka tehdään ennen ... [kuuden 

kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä 

direktiivi on viimeistään saatettava osaksi 

kansallista lainsäädäntöä] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Tarkistus  110 

Danilo Oscar Lancini 

ENF-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 osa – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

— Lautaset Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/111 

Tarkistus  111 

Danilo Oscar Lancini 

ENF-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 osa – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

— Lautaset — Lautaset, lukuun ottamatta 

lautasia, jotka toimitetaan oppilaitoksille 

tai terveydenhoitolaitoksille sellaisten 

julkisten hankintasopimusten nojalla, 

jotka on määritelty direktiivin 2014/24/EU 

2 artiklan 8 alakohdassa ja jotka tehdään 

ennen ... [kuuden kuukauden kuluttua 

päivästä, jona tämä direktiivi on 

viimeistään saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä] 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/112 

Tarkistus  112 

Danilo Oscar Lancini 

ENF-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 osa – 4 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

— Pillit, lukuun ottamatta pillejä, jotka 

on tarkoitettu ja joita käytetään 

lääkinnällisiin tarkoituksiin 

Poistetaan. 

Or. en 

 


