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LYHYET PERUSTELUT 

Direktiivin 1 artiklassa esitetty tavoite on ”ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden 

vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen”. 

 

Sen vuoksi maatalousvaliokunnassa katsottiin tärkeäksi korostaa lausunnossa tällaisia 

maatalouden yhteydessä esiintyviä muovisaasteita, vaikka ne ovat akuutti aihe lähinnä 

paikallisella tai alueellisella tasolla. Komission ehdotus vähentää kertakäyttöisiä 

muovituotteita perustuu vaikutustenarviointiin, jossa otetaan huomioon merien 

roskaantumiseen EU:n tasolla keskimäärin eniten vaikuttavat muovisaasteet, ja tätä 

vaikutustenarviointia on erityisesti korostettu komission ehdotuksen laadinnassa. 

 

On kuitenkin tarpeen täsmentää, että pelloille tai maatalouden ekosysteemiin päätyvä muovi 

voi tulla eläinten syömäksi tai siirtyä veden ekosysteemiin ja lopulta mereen. Vastaavasti 

kaikki, mikä päätyy maaperään, murenee tai hajoaa lopulta maaperän eliöiden vaikutuksesta 

pienemmiksi paloiksi, esimerkiksi mikromuoveiksi, ja päätyy maaveteen, mistä se saattaa 

jatkaa makean veden ekosysteemeihin ja edelleen meriympäristöön. Tätä toista reittiä ei oteta 

huomioon meriympäristön roskaantumiseen ja suurempiin esineisiin keskittyvässä 

vaikutustenarvioinnissa. 

 

Lisäksi on tiettyjä paikallisella tai alueellisella tasolla yleisiä muovisaasteita, jotka liittyvät 

tietynlaiseen maankäyttöön, johon kuuluu maatalousmuovin käyttö. Niistä aiheutuvia 

ongelmia voivat pahentaa paikalliset käytännöt ja infrastruktuuri, kuten se, että monilla 

viljelijöillä tai tuottajilla on vaikeuksia saada käytetyt muovikatteet kierrätettyä tai ettei 

likaantuneita muovikatteita hyväksytä kierrätykseen. 

 

Lopuksi on mainittava, että komission ehdotusluonnoksen lähestymistapa mahdollistaa 

kuluttajien eli tässä tapauksessa viljelijöiden ja muiden käyttäjien tietoisuutta lisäävät 

toimenpiteet, kuten tiedottamisen maatalousmuovien hävittämisestä ja kierrättämisestä, 

merkitsemisvaatimuksista ja laajennetusta muovintuottajan vastuusta. Tällaiset toimenpiteet 

eivät välttämättä aiheuta kohtuutonta tai kallista lisätaakkaa viljelijöille. 

TARKISTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Muovin erinomaisen 

käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien 

suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi 

(1) Muovista aiheutuvien suhteellisen 

edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä 

kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. 
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se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä 

elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän 

lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole 

suunniteltu uudelleenkäyttöä tai 

kustannustehokasta kierrätystä varten, ja 

tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista 

on tullut yhä tehottomampia ja 

lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio 

totesi muovia koskevassa EU:n 

strategiassa32 kiertotaloutta koskevan 

toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että 

koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja 

sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti 

meriympäristöön, on puututtava, jotta 

muoveille voidaan saada aikaan todellinen 

kiertotalouden mukainen elinkaari. 

Muovia käytetään yhä enemmän 

lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole 

suunniteltu uudelleenkäyttöä tai 

kustannustehokasta kierrätystä varten, ja 

tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista 

on tullut yhä tehottomampia ja 

lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio 

totesi muovia koskevassa EU:n 

strategiassa32 kiertotaloutta koskevan 

toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että 

koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja 

sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti 

meriympäristöön, on puututtava, jotta 

muoveille voidaan saada aikaan todellinen 

kiertotalouden mukainen elinkaari. 

__________________ __________________ 

32 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle ”Kierto kuntoon – 

Kiertotaloutta koskeva EU:n 

toimintasuunnitelma” (COM(2015) 0614 

final). 

32 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle ”Kierto kuntoon – 

Kiertotaloutta koskeva EU:n 

toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614 

final). 

33 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle ”EU:n strategia muoveista 

kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final). 

33 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle ”EU:n strategia muoveista 

kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final). 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Monenkeskisten sopimusten37 ja 

unionin jätelainsäädännön38 mukaan 

jäsenvaltioiden on varmistettava 

ympäristöä suojeleva jätehuolto, jotta 

ehkäistään ja vähennetään merten 

roskaantumista sekä merellä että maalla 

sijaitsevista lähteistä. Unionin 

(4) Monenkeskisten sopimusten37 ja 

unionin jätelainsäädännön38 mukaan 

jäsenvaltioiden on varmistettava 

ympäristöä suojeleva jätehuolto, jotta 

ehkäistään ja vähennetään merten 

roskaantumista sekä merellä että maalla 

sijaitsevista lähteistä. Unionin 
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vesilainsäädännön39 mukaisesti 

jäsenvaltioiden on myös puututtava merten 

roskaantumiseen, kun se heikentää niille 

kuuluvien merivesien hyvän tilan 

saavuttamista. Tämä edistää myös YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteen 14 

saavuttamista. 

vesilainsäädännön39 mukaisesti 

jäsenvaltioiden on myös puututtava merten 

roskaantumiseen sen varmistamiseksi, ettei 

meriin päätyvän roskan kemiallinen 

koostumus, määrä ja muut ominaisuudet 

vahingoita merivesiä. Tämä edistää myös 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 

saavuttamista. 

__________________ __________________ 

37 Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimus (UNCLOS), 

vuonna 1972 tehty yleissopimus jätteen ja 

muun aineen mereen laskemisen 

aiheuttaman meren pilaantumisen 

ehkäisemisestä (Lontoon yleissopimus) ja 

siihen vuonna 1996 liitetty pöytäkirja 

(Lontoon pöytäkirja), aluksista aiheutuvan 

meren pilaantumisen ehkäisemisestä 

tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 

(MARPOL) liite V, vaarallisten jätteiden 

maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn 

valvontaa koskeva Baselin yleissopimus. 

37 Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimus (UNCLOS), 

vuonna 1972 tehty yleissopimus jätteen ja 

muun aineen mereen laskemisen 

aiheuttaman meren pilaantumisen 

ehkäisemisestä (Lontoon yleissopimus) ja 

siihen vuonna 1996 liitetty pöytäkirja 

(Lontoon pöytäkirja), aluksista aiheutuvan 

meren pilaantumisen ehkäisemisestä 

tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 

(MARPOL) liite V, vaarallisten jätteiden 

maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn 

valvontaa koskeva Baselin yleissopimus. 

38 Direktiivi 2008/98/EY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2000/59/EY, annettu 27 päivänä 

marraskuuta 2000, aluksella syntyvän 

jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista 

satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 

81). 

38 Direktiivi 2008/98/EY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2000/59/EY, annettu 27 päivänä 

marraskuuta 2000, aluksella syntyvän 

jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista 

satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 

81). 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 

lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 

puitteista (EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1). 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 

lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 

puitteista (EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1). 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Rannoilla tehtyjen roskien 

laskentojen perusteella 80–85 prosenttia 

merten roskaantumisesta unionissa 

aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten 

muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja 

kalastukseen liittyvien tuotteiden 

27 prosenttia. Kertakäyttöisiin 

muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia 

yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia 

kulutustavaroita, jotka hävitetään sen 

jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden 

suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä 

kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat 

helposti roskaantumista. Merkittävää osaa 

markkinoille saatetuista kalastusvälineistä 

ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset 

muovituotteet ja muovia sisältävät 

kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen 

vakava ongelma merten roskaantumisen 

kannalta. Ne muodostavat merkittävän 

riskin merien ekosysteemeille, biologiselle 

monimuotoisuudelle ja ihmisten 

terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun 

muassa matkailulle, kalastukselle ja 

meriliikenteelle. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

Perustelu 

Tämän tarkistuksen jälkeen johdanto-osa on linjassa 1 artiklan kanssa, jossa tunnustetaan 

terveysvaikutukset. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) EU:n olisi omaksuttava 
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kokonaisvaltainen lähestymistapa 

mikromuoviongelmaan ja kannustettava 

kaikkia tuottajia rajoittamaan tiukasti 

tuotteistaan irtoavia mikromuoveja sekä 

mikromuoveja synnyttävien tuotteiden 

päätymistä maaperään ja makeaan veteen 

ja siten lopulta merien ekosysteemeihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta toimet voitaisiin keskittää 

sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän 

direktiivin olisi katettava ainoastaan 

yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset 

muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan 

olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla 

tehdyissä laskennoissa löydetyistä 

kertakäyttöisistä muovituotteista. 

(7) Jotta toimet voitaisiin keskittää 

sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän 

direktiivin olisi katettava yleisimmin 

löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, 

joiden osuuden arvioidaan olevan noin 

86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä 

laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä 

muovituotteista, ja kalastusvälineet, jotka 

ovat erittäin tuhoisia merien saastuttajia. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiiviluonnoksessa käsitellään myös poisheitettyjä kalastusvälineitä. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Muovisaasteen lähteet vaihtelevat 

huomattavasti alueiden välillä. Tietyillä 

alueilla jotkin muovituotteet roskaavat 

meriä erityisen paljon, kuten 

meristrategiadirektiivin puitteissa 

tehdyssä seurannassa ja 
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kansalaisyhteiskunnan toteuttamassa 

seurannassa on käynyt ilmi. Tällaisilla 

alueilla jäsenvaltioita olisi vaadittava 

toteuttamaan erityistoimenpiteitä, joilla 

puututaan kansallisesti tai paikallisesti 

merkittäviin muovisaasteiden lähteisiin. 

Maatalousmuoveilla esimerkiksi on yhteys 

myös maasaasteisiin, mataliin 

kierrätysasteisiin ja epäasianmukaiseen 

hävittämiseen. Erityisesti paikallistasolla 

voi esiintyä haluttomuutta hyväksyä 

maatalousmuoveja kierrätykseen. 

Kierrätys- tai loppukäsittelylaitosten olisi 

otettava maatalousmuovit vastaan ilman 

tarpeettomia esteitä. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä direktiiviehdotus kattaa EU:n rannoilta tyypillisesti löydetyt kertakäyttöiset 

muovituotteet, mutta löydetyissä muovilajeissa on suuria alueellisia eroja. Tietynlaisia 

muovituotteita, joita tämä direktiiviehdotus ei kata, löytyy huomattavina määrinä 

paikallisesti. Joillain alueilla maatalousmuovit ovat valtava ongelma. Niitä on löytynyt 

esimerkiksi ruumiinavauksessa kaskelotin ruoansulatuselimistöstä Etelä-Espanjassa. Lisäksi 

paikalliset kierrätyslaitokset voivat kieltäytyä vastaanottamasta käytettyjä muovikatelevyjä, 

jos ne ovat likaantuneita. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Lisäksi suurten muoviesineiden 

aiheuttamilla maasaasteilla ja maaperän 

pilaantumisella ja niistä peräisin olevilla 

palasilla tai mikromuoveilla voi olla 

huomattavaa paikallista tai alueellista 

merkitystä. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 
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Perustelu 

Direktiivin tarkoituksena on rajoittaa ympäristövaikutuksia ylipäänsä, joskin 

vaikutustenarvioinnin takia merten roskaantuminen korostuu erityisesti. Paikallisen tason 

ongelmat maaympäristössä ja makean veden ympäristössä (jotka ovat yhteydessä 

meriympäristöön) voivat kuitenkin olla akuutteja. Esimerkiksi Flanderissa yli 5 000 lehmää 

sairastuu vuosittain roskien syömisen takia (karjakanta on yhteensä 1,3 miljoonaa), ja 

Hollannissa roskat aiheuttavat vuosittain 11–13 000 lehmän loukkaantumisen ja niistä 

kuolemaan johtavia tapauksia on yli 4 000 (kanta yhteensä 4,29 miljoonaa). 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Juomapullot, jotka ovat 

kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat 

yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä 

meriroskia. Tämä johtuu huonosti 

toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja 

siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti 

näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää 

toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja 

sen vuoksi olisi asetettava erillinen 

keräyksen vähimmäistavoite 

juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä 

muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi 

voitava saavuttaa kyseinen 

vähimmäistavoite asettamalla 

erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, 

jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, 

laajennettua tuottajavastuuta koskevien 

järjestelmien puitteissa tai luomalla 

pantilliset palautusjärjestelmät taikka 

muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat 

sopiviksi. Tällä on suora positiivinen 

vaikutus keräysasteeseen, kerätyn 

materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien 

laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia 

kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien 

markkinoille. 

(20) Juomapullot, jotka ovat 

kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat 

yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä 

meriroskia. Tämä johtuu huonosti 

toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja 

siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti 

näihin järjestelmiin, mutta myös muovin 

fyysisistä ja kemiallisista ominaisuuksista, 

joiden takia se ei hajoa vaan säilyy 

ympäristössä vielä kymmeniä tai satoja 

vuosia sen jälkeen, kun muovituote on 

tehnyt tehtävänsä. On tarpeen edistää 

toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja 

sen vuoksi olisi asetettava erillinen 

keräyksen vähimmäistavoite 

juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä 

muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi 

voitava saavuttaa kyseinen 

vähimmäistavoite asettamalla 

erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, 

jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, 

laajennettua tuottajavastuuta koskevien 

järjestelmien puitteissa tai luomalla 

pantilliset palautusjärjestelmät taikka 

muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat 

sopiviksi. Tällä on suora positiivinen 

vaikutus keräysasteeseen, kerätyn 

materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien 

laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia 

kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien 
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markkinoille. 

Or. en 

Perustelu 

Muut kuin muovituotteet ovat vähemmän kestäviä ja hajoavat todennäköisemmin, joten ei ole 

yhtä todennäköistä, että ne päätyisivät roskaksi rannoille tai meriin, vaikka ne eivät tulisikaan 

jätteenkeräykseen. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan 

parlamentin, Euroopan unionin neuvoston 

ja Euroopan komission välisen toimielinten 

sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission 

olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. 

Arvioinnin olisi perustettava tämän 

direktiivin täytäntöönpanosta saatuun 

kokemukseen ja sen aikana kerättyihin 

tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja 

direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin 

tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa 

perusta pohdinnalle, joka koskee 

mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, 

onko unionissa tehtävän merten 

roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen 

tarkistaa liitettä, jossa luetellaan 

kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa 

olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako 

täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen 

ja tekniikan kehitys, mukaan lukien 

biohajoavien materiaalien kehitys ja 

kriteerien tai normien laatiminen muovien 

biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten 

muovia koskevassa EU:n strategiassa 

esitetään, normin asettamisen tiettyjen 

kertakäyttöisten muovituotteiden 

biohajoavuudelle meriympäristössä. 

Kyseinen normi sisältäisi standardin, 

jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko 

(22) Paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 201648 tehdyn 

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin 

neuvoston ja Euroopan komission välisen 

toimielinten sopimuksen 22 kohdan nojalla 

komission olisi tehtävä tästä direktiivistä 

arviointi. Arvioinnin olisi perustuttava 

tämän direktiivin täytäntöönpanosta 

saatuun kokemukseen ja sen aikana 

kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 

2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY 

nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin 

tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka 

koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä 

sitä, onko unionissa tehtävän merten 

roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen 

tarkistaa liitettä, jossa luetellaan 

kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa 

olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako 

täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen 

ja tekniikan kehitys, mukaan lukien 

biohajoavien materiaalien kehitys ja 

kriteerien tai normien laatiminen muovien 

biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten 

muovia koskevassa EU:n strategiassa 

esitetään, normin asettamisen tiettyjen 

kertakäyttöisten muovituotteiden 

biohajoavuudelle meriympäristössä. 

Biohajoaminen on elinkaaren 

loppuvaiheen vaihtoehto ja johtaa siihen, 
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muovit meriympäristössä tapahtuvan 

fyysisen ja biologisen hajoamisen 

tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi 

(CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka 

on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole 

haitallisia meren eliöille eivätkä johda 

muovin kerääntymiseen ympäristöön. 

Mikäli näin on, kertakäyttöiset 

muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen 

normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta 

saattaa näitä tuotteita markkinoille. 

Vaikka muovia koskevassa EU:n 

strategiassa käsiteltiin jo tämän alan 

toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, 

jotka liittyvät sääntelypuitteiden 

määrittämiseen biohajoaville muoveille ja 

jotka johtuvat eri merien erilaisista 

olosuhteista. 

että kertakäyttöisiä tuotteita heitetään 

pois, minkä jälkeen ne hajoavat 

vaihtelevasti riippuen ympäristöstä, jota 

ne saastuttavat, ja saattavat vaikuttaa 

eläimiin ja merten eliöstöön, ja siksi 

biohajoavuutta meriympäristössä 

koskevien vaatimusten tai standardin 

laatimisen perusteella ei voida myöntää 

minkäänlaisia erivapauksia tämän 

direktiivin soveltamiseen tulevaisuudessa. 

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä 

ja vähentää tiettyjen muovituotteiden 

vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten 

terveyteen ja edistää kiertotalouteen 

siirtymistä, jota tuetaan uudelleenkäyttö- 

tai kierrätysjärjestelmillä. Vaikka jo 

muovia koskevassa EU:n strategiassa 

käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä 

tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät 

sääntelypuitteiden määrittämiseen 

biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat 

eri merien erilaisista olosuhteista. 

__________________ __________________ 

48 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 48 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Perustelu 

Biohajoavan muovin vapauttaminen tästä direktiivistä on vastoin tekstin tarkoitusta ja 

ydinajatusta suojella ympäristöä, merten elämä ja terveys mukaan lukien. On direktiivin 

tavoitteen kannalta haitallista tukea sellaisten kertakäyttötuotteiden kehittämistä, jotka 

hajoavat ympäristössä mutta voivat ennen sitä päätyä jonkin eläimen ruoansulatukseen ja 

mahdollisesti vaarantaa sen terveyden. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla toteuttaa tämän direktiivin 

tavoitteita, joita ovat tiettyjen 

kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia 

(25) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla toteuttaa tämän direktiivin 

tavoitteita, joita ovat tiettyjen 

kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia 
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sisältävien kalastusvälineiden ympäristöön 

kohdistuvan vaikutuksen 

ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, 

kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, 

mukaan lukien innovatiivisten 

liiketoimintamallien, tuotteiden ja 

materiaalien tukeminen ja siten 

sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan 

edistäminen, vaan ne voidaan toimien 

laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa säädetyn 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, 

sisältävien kalastusvälineiden ympäristöön 

ja ihmisten terveyteen kohdistuvan 

vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja 

vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen 

edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten 

liiketoimintamallien, tuotteiden ja 

materiaalien tukeminen ja siten 

sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan 

edistäminen, vaan ne voidaan toimien 

laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa säädetyn 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, 

Or. en 

Perustelu 

Tämä vastaa 1 artiklaa, jossa jo tunnustetaan, että terveysvaikutukset ovat huolestuttavia. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä 

ja vähentää tiettyjen muovituotteiden 

vaikutusta ympäristöön, erityisesti 

vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen 

sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, 

jossa käytetään innovatiivisia 

liiketoimintamalleja, tuotteita ja 

materiaaleja, ja siten edistää myös 

sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa. 

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä 

ja vähentää muovituotteiden vaikutusta 

ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja 

ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä 

myrkyttömään kiertotalouteen, jossa 

käytetään innovatiivisia 

liiketoimintamalleja, myrkyttömiä tuotteita 

ja materiaaleja, ja siten edistää myös 

sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa. 

Or. en 
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Perustelu 

Jos halutaan vähentää terveysvaikutuksia, on tavoitteena oltava myrkyttömyys. Se on linjassa 

joidenkin jäsenvaltioiden jo säätämän ja suunnitteleman myrkyttömän tulevaisuuden 

tavoittelun kanssa. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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]. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet, joilla vähennetään liitteen A 

osassa lueteltujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden kulutusta 50 prosenttia 

niiden alueella vuoteen 2025 mennessä ja 

80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Or. en 

Perustelu 

Myös muovikassidirektiivissä 2015/720 asetetaan selkeät yhteiset tavoitteet mutta annetaan 

jäsenvaltioille vapaus valita keinot, joilla ne saavutetaan. Sen seurauksena kevyiden 

muovikassien käyttö väheni rajusti, Irlannissa peräti 90 prosenttia yhden vuoden aikana. 

Näitä tuotteita tuodaan pääasiassa ja yhä useammin Aasian ja Tyynenmeren alueelta 

Eurooppaan. Jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet näitä tuotteita vastustavia toimia: Ranska on 

kieltänyt muovimukit ja vastaavia toimenpiteitä harkitaan Espanjassa Baleaareilla ja 

Navarran alueella. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua 

kansallisen kulutuksen vähentämistä 

koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille 

vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä 

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua 

kansallisen kulutuksen vähentämistä 

koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille 

vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä 
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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. 

tuotteita asetetaan myyntipaikassa 

loppukuluttajan saataville, sekä 

taloudelliset välineet, kuten sen 

varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä 

muovituotteita tarjota loppukuluttajalle 

myyntipaikassa ilmaiseksi tai että niiden 

markkinoille saattamista rajoitetaan. 

Nämä toimenpiteet voivat vaihdella 

riippuen ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettujen tuotteiden ympäristö- ja 

terveysvaikutuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksen, jossa 

vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa 

tarkoitettujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden kulutuksen merkittävän 

vähennyksen laskemiseksi ja 

todentamiseksi. Tämä 

täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

2. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksen, jossa 

vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa 

tarkoitettujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden kulutuksen merkittävän 

vähennyksen laskemiseksi ja 

todentamiseksi. Tämä 

täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen kahden 

vuoden kuluessa tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun 
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markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen 

muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja 

pysyvästi helposti luettavissa oleva 

merkintä, jossa esitetään kuluttajille yksi 

tai useampi seuraavista tiedoista: 

markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen 

muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja 

pysyvästi helposti luettavissa oleva 

merkintä, jossa esitetään kuluttajille 

seuraavat tiedot: 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää, että tietoja ei anneta ainoastaan yhdestä luetelluista seikoista vaan niistä kaikista 

eli tuotteessa olevista muoveista, muovien vaikutuksista ympäristöön ja jätteen 

asianmukaisesta hävittämisestä. Tämä on tärkeää myös maataloudessa ja elintarvikkeissa 

käytettävien muovien osalta, joiden kuluttajia ovat viljelijät ja pakkaajat. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) roskaantumisen sekä kyseisistä 

tuotteista ja muovia sisältävistä 

kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen 

muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn 

vaikutukset ympäristöön ja erityisesti 

meriympäristöön. 

b) muovien vaikutukset ympäristöön, 

maaperä mukaan lukien, ja erityisesti 

meriympäristöön ja ihmisten terveyteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että luonnollisilla henkilöillä ja 

oikeushenkilöillä on kansallisen 

lainsäädännön tai käytännön mukaisesti 

mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai 

muussa laillisesti perustetussa 

riippumattomassa ja puolueettomassa 

elimessä 5, 6, 7 ja 8 artiklan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että luonnollisilla henkilöillä ja 

oikeushenkilöillä on kansallisen 

lainsäädännön tai käytännön mukaisesti 

mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai 

muussa laillisesti perustetussa 

riippumattomassa ja puolueettomassa 

elimessä 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 artiklan 
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täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, 

toimien tai laiminlyöntien asiasisällön 

taikka niihin liittyvien menettelyjen 

laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi 

seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, 

toimien tai laiminlyöntien asiasisällön 

taikka niihin liittyvien menettelyjen 

laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi 

seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

Or. en 

Perustelu 

Tämän artiklan olisi katettava myös 4 artiklassa (vähennystavoitteet) ja 9 artiklassa 

(erilliskeräystavoite) asetetut velvoitteet. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 [kolmen 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. 

Or. en 

Perustelu 

Kuusi vuotta siirtymäkauden jälkeen tarkoittaisi todennäköisesti aikaisintaan vuotta 2027. 

Ympäristön ja erityisesti merten pilaantumisongelman merkitys ja kiireellisyys huomioon 

ottaen direktiivin arviointi on tärkeää tehdä aikaisemmin. 
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Tarkistus  19 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – B osa – 6 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Polystyreenin kaikki 

käyttötarkoitukset, paitsi jos voidaan 

osoittaa, että tietyssä käyttötarkoituksessa 

materiaali on ympäristölle ja 

yhteiskunnalle edullisin, ja se kerätään 

jätteenkäsittelyyn 

Or. en 

Perustelu 

Solupolystyreeniä esiintyy yleisesti ympäristössä, missä se ominaisuuksiensa takia hajoaa 

nopeasti mikromuoveiksi ja päätyy meriroskaksi, jolla on vaikutuksia ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja talouteen. Tämä materiaali on mahdollista kierrättää, mutta sen käytöstä 

aiheutuva elintarvikkeiden saastuminen ja sen matala tiheys tekevät kierrättämisestä 

taloudellisesti kannattamatonta. Solupolystyreeniä käytetään pakkauksissa, esimerkiksi 

elintarvikepakkauksissa, ja sen käytölle on olemassa vaihtoehtoja. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – B osa – 6 b luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Muovia sisältävät elintarvikkeiden 

pakkaukset ja kontaktimateriaalit, jotka 

maatumisen tai biokaasun 

muodostumisen myötä lisäävät osaltaan 

maaperän mikromuovikuormitusta, kuten 

muoviset tai muovikyllästetyt teepussit 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – D osa – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Maatalousmuovit, jos niiden on 

todettu lisäävän paikallisella tai 

kansallisella tasolla merkittävästi 

muovisaastetta ympäristössä ja jos niiden 

keräysaste on alle 90 prosenttia 

Or. en 

Perustelu 

Tällä lisätään maatalousmuovit niiden tuotteiden luetteloon, joiden markkinointivaatimukset 

sisältävät kuluttajille, tässä tapauksessa viljelijöille, tarkoitetut pakkausmerkinnät ja tiedot. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – E osa – 8 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Maatalousmuovit, jos niiden on 

todettu lisäävän paikallisella tai 

kansallisella tasolla merkittävästi 
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muovisaastetta ympäristössä ja jos niiden 

keräysaste on alle 90 prosenttia 

Or. en 

Perustelu 

Tällä lisätään maatalousmuovit niiden tuotteiden luetteloon, joiden valmistajilla on suurempi 

vastuu tuotteista, joita he myyvät, tässä tapauksessa viljelijöille. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – F osa – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Maatalousmuovit, jos niiden on 

todettu lisäävän paikallisella tai 

kansallisella tasolla merkittävästi 

muovisaastetta ympäristössä 

Or. en 

Perustelu 

Tällä lisätään maatalousmuovit niiden tuotteiden luetteloon, joille jäsenvaltioiden olisi 

asetettava erilliskeräystavoitteet, joilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi käsittely- ja 

kierrätyslaitosten käyttömahdollisuuksiin. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – G osa – 9 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – Maatalousmuovit, jos niiden on 

todettu lisäävän paikallisella tai 

kansallisella tasolla merkittävästi 

muovisaastetta ympäristössä 

Or. en 
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Perustelu 

Tällä lisätään maatalousmuovit niiden tuotteiden luetteloon, joista jäsenvaltioiden olisi 

levitettävä enemmän tietoa käyttäjille ja kuluttajille maatalousyhteisössä. Tämä voisi 

tarkoittaa esimerkiksi tiedottamista mahdollisuuksista jätteenkäsittelyyn ja kierrättämiseen. 

 


