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17.10.2018 A8-0317/118 

Tarkistus  118 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään 

merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen 

kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta 

niiden alueella, viimeistään [kuuden 

vuoden kuluttua päivästä, jona tämä 

direktiivi on viimeistään saatettava osaksi 

kansallista lainsäädäntöä]. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään 

kunnianhimoisesti ja kestävällä tavalla 
liitteen A osassa lueteltujen 

kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta 

niiden alueella vähintään 25 prosentilla 

vuoteen 2025 mennessä. 

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua 

kansallisen kulutuksen vähentämistä 

koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille 

vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä 

tuotteita asetetaan myyntipaikassa 

loppukuluttajan saataville, sekä 

taloudelliset välineet, kuten sen 

varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä 

muovituotteita tarjota loppukuluttajalle 

myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä 

toimenpiteet voivat vaihdella riippuen 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 

tuotteiden ympäristövaikutuksista. 

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia 

uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan 

myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, 

sekä taloudelliset välineet, kuten sen 

varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä 

muovituotteita tarjota loppukuluttajalle 

myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä 

toimenpiteet voivat vaihdella riippuen 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 

tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden 

elinkaaren aikana, myös silloin, kun ne 

päätyvät roskaksi. 

 Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia 

suunnitelmia, joissa kuvataan tämän 

kohdan mukaisesti toteutettavat 

toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava suunnitelmista komissiolle ja 

päivitettävä niitä tarvittaessa. Komissio 

voi antaa näitä suunnitelmia koskevia 

suosituksia. 
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 Tämän kohdan nojalla toteutettavien 

toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja 

syrjimättömiä. Toimenpiteet eivät saa 

estää direktiivin 94/62/EY 18 artiklan 

soveltamista kyseisen direktiivin 

soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä 

toimenpiteistä komissiolle direktiivin (EU) 

2015/1535 mukaisesti, jos mainitussa 

direktiivissä sitä edellytetään. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Tarkistus  119 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 

kestävällä tavalla vähentää 

ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu 

tupakkatuotteista ja erityisesti muovia 

sisältävistä tupakkatuotteiden 

suodattimista, vähentämällä muovia 

sisältävistä tupakkatuotteiden 

suodattimista tulevaa käytön jälkeistä 

jätettä seuraavasti: 50 prosenttia vuoteen 

2025 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 

2030 mennessä, kun tarkastellaan 

vuosina 2014–2016 markkinoille 

saatettujen tupakkatuotteiden muovisten 

suodattimien painotettua keskiarvoa. 

Or. en 

Perustelu 

Viittauksessa muovisten tupakkasuodattimien vähennystavoitteeseen olisi mainittava 

suodattimet eikä koko tupakkatuotetta. Tarkistuksessa mukautetaan tätä.  



 

AM\1166538FI.docx  PE624.162v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0317/120 

Tarkistus  120 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-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 – 2 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen 

järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että liitteen E osassa 

lueteltujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden tuottajien on 

huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä 

muovituotteista koostuvan jätteen 

keräyksen kustannuksista ja sitä 

seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja 

käsittely kustannuksista, mukaan lukien 

kustannukset, jotka aiheutuvat 

roskaantumisen puhdistamisesta ja 

kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa 

tarkoitetuista valistustoimenpiteistä. 

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen 

järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että  

liitteen E osassa lueteltujen 

kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien 

on huolehdittava kyseisistä 

kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan 

jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä 

seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja 

käsittelyn kustannuksista laajennettua 

tuottajan vastuuta koskevien 

direktiivin 2008/98/EY säännösten 

mukaisesti ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 

10 artiklassa tarkoitetuista 

valistustoimenpiteistä. Tuottajien näiden 

velvoitteiden noudattamiseksi maksamat 

rahoitusosuudet eivät saa ylittää 

kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä 

kyseisten palvelujen tarjoamiseksi 

kustannustehokkaasti ja oikeasuhteisesti, 

ja ne on vahvistettava kaikkien 

asianomaisten toimijoiden kesken 

avoimella tavalla ja niitä on mukautettava 

direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 

4 kohdan a alakohdan mukaisesti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0317/121 

Tarkistus  121 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-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 – 3 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

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) 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, todellisissa meriympäristön 

oloissa tehtävien luotettavien kenttätestien 

perusteella ja tuottaako muovituotteiden 

biohajoaminen hiilidioksidia, biomassaa 

ja vettä, joka palautuu täydellisesti 

luonnon hiili- ja typpikiertoihin 

järkyttämättä ekosysteemin tasapainoa 

ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta 

muovit eivät ole haitallisia meren eliöille 

eivätkä johda muovin kerääntymiseen 

ympäristöön. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Tarkistus  122 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on kuitenkin 

sovellettava ... päivänä ...kuuta .... [tämän 

direktiivin voimaantulopäivä] 

sovellettavan, komission antaman pk-

yrityksen määritelmän mukaisesti 

yksilöityihin mikroyrityksiin sekä pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin 5 artiklan ja 

7 artiklan 1 kohdan noudattamisen 

edellyttämiä säännöksiä ... päivästä 

...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua 

17 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa 

määritellystä määräajasta direktiivin 

saattamiselle osaksi kansallista 

lainsäädäntöä] ja 6 artiklan 1 kohdan 

noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... 

päivästä ...kuuta ... [kahden vuoden 

kuluttua 17 artiklan 1 kohdan 

2 alakohdassa määritellystä määräajasta 

direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 

lainsäädäntöä]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Tarkistus  123 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite – A osa – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Erittäin kevyet muoviset 

kantokassit, paitsi jos ne ovat 

välttämättömiä hygieniasyistä tai 

kosteiden irtoelintarvikkeiden 

käärimiseksi 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Tarkistus  124 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite – E osa – viimeinen luetelmakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Jogurttipurkit, joissa on ilmatiivis 

kansi ja jotka myydään kotikulutukseen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Tarkistus  125 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite – D osa – 3 luetelmakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Ilmapallot, lukuun ottamatta 

ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teollisiin 

tai muihin ammattimaisiin 

käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin ja joita 

ei jaeta kuluttajille 

Poistetaan. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Tarkistus  126 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite – E osa – 7 luetelmakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

— Ilmapallot, lukuun ottamatta 

ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teollisiin 

tai muihin ammattimaisiin 

käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin ja joita 

ei jaeta kuluttajille 

Poistetaan.  

Or. en 



 

AM\1166538FI.docx  PE624.162v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0317/127 

Tarkistus  127 

Karl-Heinz Florenz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille 

muovituotteille ei ole helposti saatavilla 

olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, 

jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti otettava käyttöön laajennettua 

tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, 

jotta katetaan jätehuollon ja roskien 

puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen 

roskaantumisen ehkäisemiseen ja 

vähentämiseen tähtäävistä 

valistustoimenpiteistä aiheutuvat 

kustannukset. 

Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille 

muovituotteille ei ole helposti saatavilla 

olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, 

jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti otettava käyttöön laajennettua 

tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, 

jotta katetaan jätehuollon välttämättömät 

kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen 

ehkäisemiseen ja vähentämiseen 

tähtäävistä valistustoimenpiteistä 

aiheutuvat kustannukset, ja puututtava 

kuluttajien virheelliseen käyttäytymiseen. 

 Nämä kustannukset eivät saisi ylittää 

kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä 

kyseisten palvelujen tarjoamiseksi 

kustannustehokkaasti, ja ne olisi 

vahvistettava asianomaisten toimijoiden 

kesken avoimella tavalla direktiivin 

2008/98/EY 8 a artiklan 4 kohdan 

a alakohdan mukaisesti. Niiden olisi 

oltava oikeasuhteisia ja perustuttava 

direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 1 

kohdan mukaisesti vahvistettuihin 

selkeisiin tavoitteisiin. 

Or. en 

 

 


