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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että koska unioni on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista ja koska huomattava 

määrä luonnonvaroja on lyhyellä aikavälillä nopeasti ehtymässä, keskeisenä haasteena on 

ottaa unionissa talteen mahdollisimman paljon resursseja ja tehostaa kiertotalouteen 

siirtymistä; 

B. ottaa huomioon, että tuotteiden käyttöiän pidentäminen olisi nähtävä osana tarvetta 

muuttaa kokonaisvaltaisesti tuotanto- ja kulutustapojamme sekä osana kiertotalouteen 

siirtymistä; toteaa, että resurssien tehokkaampi käyttö tuottaisi myös tuntuvia 

nettosäästöjä unionin yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille samalla kun vähennettäisiin 

vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä ja tuotteiden ympäristövaikutuksia; 

C. katsoo, että avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja 

käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun 

direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin 

alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta 25. marraskuuta 2015 

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120 sekä siihen liittyvät 

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (BEREC-

virasto) täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat on otettava huomioon; 

D. ottaa huomioon, että seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 

kehotetaan toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä tuotteiden kestävyyden, korjattavuuden, 

uudelleenkäytettävyyden ja käyttöiän pidentämisen parantamiseksi; 

E. katsoo, että laajennetulla tuottajan vastuulla on suuri merkitys tässä asiassa; 

F. ottaa huomioon, että Ellen MacArthur -säätiön laatima kiertotaloutta koskeva raportti 

”Growth Within: a Circular Economy vision for a competitive Europe” osoittaa selvästi ne 

mahdollisuudet, joita siirtyminen uusiin liiketoimintamalleihin, kuten palvelujen myyntiin 

tuotteiden sijasta, saa aikaan; 

G. ottaa huomioon, että kiertotalouden mallin saavuttaminen edellyttää poliittisten päättäjien, 

kansalaisten ja yritysten osallistumista ja merkitsee muutoksia paitsi tuotteiden ja 

palvelujen suunnitteluun ja myyntiin myös kuluttajien ja yritysten toimintaan, sillä on 

luotava uusia markkinoita vastaamaan muuttuneisiin kulutustottumuksiin, jotka kehittyvät 

tuotteiden käytön, uudelleenkäytön ja jakamisen suuntaan, ja auttaa siten pidentämään 

niiden käyttöikää ja luomaan kilpailukykyisiä, kestäviä ja kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisia tuotteita; 

H. toteaa, että monen valaisimen lamppua ei voi vaihtaa, mistä voi seurata ongelmia, jos 

lamppu lakkaa toimimasta, markkinoille tulee uusia, tehokkaampia lamppuja tai asiakkaan 

mieltymykset esimerkiksi valon värin suhteen muuttuvat, koska siinä tapauksessa koko 

valaisin on vaihdettava; 

I. toteaa, että tuotteiden korjattavuutta, muutettavuutta ja kehittämiskelpoisuutta, kestävyyttä 
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sekä kierrätettävyyttä on edelleen edistettävä kiertotalouden kehittämisen puitteissa 

tuotteiden ja/tai tuotteiden osien käyttöiän pidentämiseksi; 

J. ottaa huomioon, että jätehuollon hierarkian ensimmäiset lenkit eli jätteen vähentäminen ja 

uudelleen käytettäväksi valmisteleminen ovat tärkeimpiä tekijöitä jätteetöntä Eurooppaa 

koskevan strategian täytäntöönpanossa; 

K. ottaa huomioon, että Euroopan luonnonvarojen kulutus on lisääntynyt noin 50 prosenttia 

30 viime vuoden aikana ja että ihmiset kuluttavat luonnonvaroja 43 kiloa henkilöä kohden 

päivässä; 

L. ottaa huomioon, että raaka-aineiden säästäminen ja jätteiden syntymisen rajoittaminen on 

välttämätöntä sekä talouden että ympäristön kannalta; 

M. toteaa, että tuotevalikoiman laajeneminen, yhä lyhenevät innovaatiosyklit ja jatkuvasti 

vaihtuvat muotitrendit johtavat usein uusien tuotteiden ostotiheyden kasvamiseen ja siten 

tuotteiden käytön keston lyhenemiseen; 

N. toteaa, että tavaroiden korjaaminen ja käytetyn tavaran myynti ja vaihto eli tuotteiden 

käyttöiän pidentämiseen tähtäävä ala tarjoaa monia mahdollisuuksia; 

O. pitää toivottavana, että LED-lamppujen olisi oltava vaihdettavissa eikä kiinteästi 

asennettuja; 

P. katsoo, että olisi saatettava tasapainoon tuotteiden käyttöiän pidentämisen tavoittelu sekä 

innovointiin ja jatkokehitykseen kannustavan ympäristön turvaaminen; 

Q. ottaa huomioon raportit, joiden mukaan älypuhelimet suunnitellaan tietoisesti sellaisiksi, 

että niiden riittävää toimintakykyä ei voida taata enää 1–2 vuoden jälkeen; 

1. painottaa, että on saatettava tasapainoon tuotteiden käyttöiän pidentäminen, jätteiden 

kierrätys (sekundääriset raaka-aineet), teollinen hyötykäyttö, innovointi, kuluttajakysyntä, 

ympäristönsuojelu ja kasvupolitiikka tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, ja katsoo, 

että resursseja yhä tehokkaammin käyttävien tuotteiden kehittämisellä ei saa edistää 

lyhyitä käyttöikiä tai tuotteiden ennenaikaista hävittämistä; 

2. korostaa, että tuotteiden pidempi käyttöikä edellyttää suunnitellun käyttöiän päättymisen 

vastaisten toimien toteuttamista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 

asianmukaisiin toimiin suunnitellun vanhenemisen torjumiseksi ja kuluttajien 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi entistä parempien tuotetietojen kautta; kehottaa 

lisäksi komissiota tarkastelemaan raportteja, jotka koskevat älypuhelinten kaltaisten 

tuotteiden tietoista suunnittelua sellaisiksi, että niiden käyttöikä on hyvin rajallinen, ja 

mahdollisesti ehdottamaan siihen liittyviä toimenpiteitä; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 

torjumaan sellaisten tuotteiden markkinoille saattamista, joiden on suunniteltu 

vanhenevan; 

3. korostaa, että tuotteiden pidempi käyttöikä edellyttää helpommin korvattavien 

standardoitujen ja modulaaristen rakenneosien saatavuutta ja sellaista toiminnallista 

suunnittelua, jossa otetaan huomioon muun muassa tuotteen purkaminen; 
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4. korostaa, että siirtymisellä sellaisiin liiketoimintamalleihin, kuin tuotteet palveluina -

ajattelu, voidaan parantaa oleellisesti tuotanto- ja kulutusmallien kestävyyttä edellyttäen, 

että tuote–palvelu-järjestelmät eivät johda tuotteiden käyttöiän lyhenemiseen, ja painottaa, 

että tällaiset liiketoimintamallit eivät saisi tarjota tilaisuuksia veronkiertoon; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sellaisten tuotteiden kehittämistä, 

tuotantoa ja markkinointia, jotka ovat monikäyttöisiä, teknisesti kestäviä ja helposti 

korjattavia ja jotka jätteeksi muututtuaan ja sen jälkeen, kun ne on valmisteltu 

uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi, soveltuvat asetettavaksi saataville markkinoilla tai 

saatettavaksi markkinoille jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi; 

painottaa, että toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden 

elinkaaren ajan sekä jätehierarkia; 

6. painottaa, että uusien liiketoimintamallien, kuten internetpohjaisten palveluiden, 

myyntitapojen ja käytettyjen tavaroiden tavaratalojen, kehittäminen ja korjausavun 

(korjauskahvilat, korjauspajat) vakiinnuttaminen voivat edistää tuotteiden pitkäikäisyyttä 

ja samalla vahvistaa kuluttajien tietoisuutta pitkäikäisistä tuotteista ja heidän 

luottamustaan niihin; 

7. korostaa, että jätteen syntymisen ehkäisemisen keskeisiä tekijöitä ovat kestävien tuotanto- 

ja kulutusmallien edistäminen ja tukeminen, resurssitehokkaiden, kestävien, helposti 

jaettavien, korjattavien ja kierrätettävien tuotteiden käyttö sekä sen estäminen, että 

markkinoille saatetaan tuotteita, joiden on suunniteltu vanhenevan; 

8. panee merkille liisauksen kaltaisten kaupallisten strategioiden merkityksen kestävän 

tuotteen suunnittelussa; toteaa, että leasingyhtiöt säilyttävät liisatut tuotteet 

omistuksessaan ja että niiden etujen mukaista on markkinoida tuotteita uudelleen ja 

investoida entistä kestävämpien tuotteiden suunnitteluun, jolloin uuden tuotannon ja 

hävitettävien tuotteiden määrä vähenee; 

9. tähdentää, että ominaisuudet, jotka tekevät tuotteesta korjattavan, uudelleenkäytettävän, 

kierrätettävän ja kestävän, olisi sisällytettävä tuotteen suunnitteluun, sillä tuotteessa 

käytettävien resurssien määrä määräytyy paljolti suunnitteluvaiheessa; huomauttaa, että 

tuotesuunnittelulla on suuri merkitys kiertotalouteen siirtymisessä, sillä se määrittää 

tuotteen vaikutukset tämän elinkaareen; 

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään toimiaan huolta aiheuttavien aineiden 

korvaamiseksi ja sellaisten aineiden rajoittamiseksi, jotka aiheuttavat kohtuuttomia riskejä 

ihmisen terveydelle tai ympäristölle, jotta voidaan taata myrkyttömän materiaalikierron 

kehittäminen; 

11. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi kannustettava tuotteiden elinkaaren pidentämiseen, kun 

se on ekologisesti suotuisaa, ja tuettava sellaisten järjestelmien perustamista, joilla 

edistetään tuotteiden korjaamis- ja uudelleenkäyttötoimenpiteitä sekä 

uudelleenvalmistamis- ja kunnostamistoimenpiteitä; 

12. panee merkille, että korjattavuuden suunnittelua olisi tarpeen parantaa, sillä on olennaisen 

tärkeää, että varaosia on tarjolla ensisijaisesti sellaisia tuotteita varten, joiden elinikää on 

mahdollista pidentää kustannustehokkaasti; 
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13. kannattaa suunnitellun vanhenemisen käsitteen määrittelemistä EU:n tasolla sekä asiaan 

liittyvistä käytännöistä rankaisemista; 

14. korostaa, että ympäristöystävälliseen suunnitteluun perustuvien uusien tuotteiden 

valikoiman on oltava kunnianhimoisempi ja sisällettävä enemmän tuotteita; 

15. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat tässä edelläkävijöitä, mistä voidaan mainita esimerkkinä 

Benelux-maiden aloite suunnitellun vanhenemisen torjumiseksi ja (sähkökäyttöisten) 

kodinkoneiden käyttöiän pidentämiseksi; korostaa parhaiden käytänteiden jakamisen 

merkitystä tässä yhteydessä; 

16. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää tiedottaa kuluttajille paremmin lakisääteisen 

vaatimustenmukaisuustakuun toiminnasta; vaatii, että takuuta koskevat tiedot sisällytetään 

täysimääräisinä tuotteen ostolaskuun; 

17. muistuttaa, että myös standardoitujen ja modulaaristen komponenttien saatavuudella, 

purkamisen suunnittelulla, pitkäikäisten tuotteiden suunnittelulla ja tehokkailla 

tuotantoprosesseilla on keskeinen merkitys kiertotalouden onnistuneessa toteuttamisessa; 

18. pyytää jäsenvaltioita kehittämään institutionaalisia kampanjoja, joissa edistetään 

tavaroiden korjaamiseen, käytetyn tavaran ostamiseen ja myymiseen sekä tavaroiden 

vuokraamiseen ja vaihtoon liittyviä toimintoja, joiden avulla vältytään uusien tuotteiden 

ostamiselta; 

19. kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisuutta säätää, että uusien tuotteiden on 

sisällettävä vähimmäismäärä kierrätysmateriaalia; 

20. panee merkille komission ekosuunnittelun toimintasuunnitelman 2016–2019; pitää 

myönteisenä erityisesti sitä, että tuotteen kestävyys on sisällytetty siihen mahdollisena 

raaka-ainetehokkuuteen liittyvänä ympäristöstandardina mukaan lukien tuotteiden 

käyttöikä, osien uusiokäytön ja raaka-aineiden kierrätyksen mahdollisuus käyttöiän 

päätyttyä sekä kierrätettyjen osien ja/tai raaka-aineiden käyttö tuotteissa; 

21. kehottaa jälleen komissiota ehdottamaan ekologista suunnittelua koskevan lainsäädännön 

tarkistamista, jotta sen soveltamisala voidaan laajentaa kaikkiin tärkeimpiin tuoteryhmiin 

pelkkien energiaan liittyvien tuotteiden sijaan ja jotta pakollisiin 

tuotesuunnitteluvaatimuksiin sisällytetään vähitellen kaikki resurssitehokkuuden 

osatekijät; 

22. kehottaa komissiota ehdottamaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla valmistajat 

velvoitettaisiin huolehtimaan varaosien saatavuudesta ja antamaan kuluttajien oikeuksien 

toteutumisen varmistamiseksi tietoa siitä, millä aikataululla tuotteiden varaosia on 

saatavilla, sekä varmistamaan, että tätä periaatetta sovelletaan verkkomyyntisivustoihin 

samalla tavoin kuin fyysisiin myyntipaikkoihin; 

23. kehottaa jälleen komissiota arvioimaan kustannus-hyötyanalyysin perusteella 

mahdollisuutta ottaa käyttöön kierrätettävän materiaalin vähimmäispitoisuus uusissa 

tuotteissa ekosuunnittelua koskevan lainsäädännön yhteydessä; 

24. toteaa yhteistyötalouden ja jakamistalouden alustojen merkityksen uusina kestävinä 
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liiketoimintamalleina, joilla edistetään entistä tehokkaampaa tuotteiden käyttöä ja niiden 

pidempää käyttöikää; 

25. kehottaa komissiota varmistamaan, että paristodirektiivin 2006/66/EY1 vaatimuksia 

paristojen ja akkujen poistosta sovelletaan täysimääräisesti ja että jäsenvaltiot panevat ne 

täytäntöön, ja kehottaa sitä edistämään liiketoimintamalleja, joilla kehitetään akkujen 

uudelleenkäyttöä; 

26. panee huolestuneena merkille modeemien, reitittimien ja televisiolähetysten 

koodinpurkulaitteiden / kotipäätelaitteiden synnyttämän elektronisen jätteen määrän, kun 

kuluttajat vaihtavat uuteen televiestintäpalvelujen tarjoajaan; muistuttaa kuluttajille ja 

televiestintäpalvelujen tarjoajille, että asetuksen (EU) N:o 2015/2120 mukaan kuluttajilla 

on jo oikeus käyttää valitsemaansa päätelaitetta, kun he vaihtavat uuteen 

televiestintäpalvelun tarjoajaan; 

27. kehottaa komissiota tutkimaan, miten LED-lamppujen vaihdettavuutta voidaan edistää ja 

lisätä, ja ottamaan ekosuunnittelutoimenpiteiden ohella huomioon myös lievempiä 

keinoja, kuten merkinnät, kannustinjärjestelmät, tarjouskilpailu tai pidennetty takuu 

lamppujen ollessa kiinteästi asennettuja; 

28. huomauttaa, että tuotteiden vastuullinen käyttö on mahdollista vain, jos kuluttajat osaavat 

hyvin arvioida tuotteiden ympäristövaikutukset niiden elinkaaren, ekologisen jalanjäljen ja 

laadun suhteen; 

29. korostaa, että tuotteiden odotettua käyttöikää koskevan pakollisen ilmoituksen käyttöön 

ottaminen on vaikeaa; ehdottaa, että kyseisestä ilmoituksesta toteutetaan ensin 

vapaaehtoinen kokeilu Euroopan tasolla yhteisen mallin ja menettelytavan mukaisesti; 

30. painottaa, että elektronisen jätteen suuri määrä johtuu siitä, että valmistajat eivät enää 

kykene tarjoamaan ohjelmistopäivityksiä, jotka ovat yhteensopivia laitteistojen kanssa; 

katsoo, että valmistajilta olisi edellytettävä yhteensopivien ohjelmistopäivitysten 

tarjoamista; 

31. huomauttaa, että vahvistamalla laajennetun tuottajan vastuun periaatetta ja asettamalla 

vähimmäisvaatimuksia luodaan kannustin kestävämmälle tuotesuunnittelulle; 

32. kehottaa komissiota hyödyntämään paremmin EU:n ympäristömerkkiä tuotteiden 

käyttöiän pidentämistä koskevan tiedon ja tuotteen kestävyyttä koskevan kuluttajien 

ymmärryksen edistämiseksi; korostaa, että johonkin tuotteeseen/tuotemerkkiin kohdistuva 

kuluttajan tietoinen valinta voi välillisesti tarjota valmistajille taloudellisia kannustimia; 

korostaa, että EU:n ympäristömerkin olisi sisällettävä tietoja tuotteen 

vähimmäiskäyttöiästä tai -käyttöajasta kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi tuotteen 

käyttöiän odotteesta; 

33. kehottaa komissiota valmistelemaan toimenpiteitä tuotteen arvioituun käyttöikään, 

käyttösyklien määrään ja korjattavuuteen liittyvien tietojen tarjoamiseksi kuluttajille, 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja 

akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta, EUVL L 266, 29.9.2006, 

s. 1. 
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mahdollisesti vain vapaaehtoisesti, jotta kuluttajat voivat tehdä valistuneempia 

ostopäätöksiä; 

34. vaatii komissiota kehottamaan valmistajia asettamaan vianmääritys- ja huolto-oppaat 

julkisesti saataville ja pitämään tuotteiden varaosia ja tarvikkeita markkinoilla 

vähimmäisajan, joka vastaa tuotteen odotettua käyttöikää vuosina ja joka olisi ilmoitettava 

EU-ympäristömerkissä; 

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kohdentamaan tarpeellisia resursseja koulutukseen ja 

tiedotuskampanjoihin sekä edistämään kestäviä kulutus- ja tuotantomalleja; korostaa 

resurssitehokkaaseen kiertotalouteen siirtymisen hyötyjä; 

36. toivoo, että komissio toteuttaa taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia koskevan 

arvioinnin mahdollisuudesta pidentää tuotteiden lakisääteisen 

vaatimustenmukaisuustakuun kestoa yhdenmukaisesti; 

37. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan tarvittaessa alue- ja paikallisviranomaisten, 

yritysten ja yhdistysten kanssa kampanjoja, joilla parannetaan kuluttajien tietoisuutta 

tuotteiden käyttöiän pidentämisestä; 

38. korostaa, että komissio ei saisi käyttää tulevaa lainsäädännön toimivuustarkastusta EU:n 

ympäristömerkin soveltamisalan perumiseksi tai rajoittamiseksi; 

39. pitää tärkeänä luoda valmistajille kannustimia, jotta ne valmistaisivat pidempään kestäviä 

tuotteita; kehottaa komissiota ehdottamaan, että valmistajien olisi vastattava 

kierrätyskustannuksista, jos niiden tavaroiden käyttöikä on alle viisi vuotta; 

40. kehottaa komissiota edistämään asianmukaisten resurssitehokkuuden indikaattorien 

käyttöä kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotta mahdollistetaan talouksien 

vertailukelpoisuus ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille; 

41. kehottaa jäsenvaltioita harjoittamaan tehokasta markkinavalvontaa, jotta voidaan 

varmistaa, että niin eurooppalaiset kuin myös Eurooppaan tuotavat tuotteet täyttävät 

tuotepolitiikkaa ja ekosuunnittelua koskevat vaatimukset; 

42. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan taloudellisia kannustimia tuotteiden korjauspalveluille 

tuotteiden käyttöiän pidentämisen edistämiseksi ja korostaa, että tuotteiden korjauksen 

verotuksen alentaminen voi kannustaa niiden uudelleenkäyttöön ja antaa piristysruiskeen 

korjausalalle ja tuottaa näin mahdollisia hyötyjä ympäristölle ja yhteiskunnalle, 

korjaustoimintaa koskeva alennettu arvolisänverokanta mukaan luettuna; 

43. kehottaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin vielä käyttökelpoisten tuotteiden 

saattamiseksi talouden kiertoon tehokkaammin ja helpommin; 

44. kannustaa jäsenvaltioita panemaan ympäristöä säästävät julkiset hankinnat täytäntöön 

politiikan välineenä, jotta voidaan vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen; 

45. vaatii täydellistä kieltoa tuotteille, joissa on sisäänrakennettuina vikoja, jotka on 

suunniteltu tuotteen käyttöiän päättämiseksi; 

46. huomauttaa, että tuotteiden parannettavuus voi hidastaa tuotteen vanhenemista ja vähentää 
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ympäristövaikutuksia ja kuluttajille koituvia kustannuksia; 

47. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osallistamaan paikallis- ja alueviranomaiset ja 

kunnioittamaan niiden toimivaltaa; 

48. kehottaa komissiota kannustamaan säännölliseen ja jäsenneltyyn tietojenvaihtoon sekä 

parhaiden käytänteiden jakamiseen koko unionissa komission ja jäsenvaltioiden välillä 

sekä alue- ja kunnallisviranomaisten kanssa; 

49. kehottaa komissiota tukemaan aktiivisesti paikallisia korjausaloitteita, sillä ne luovat myös 

paikallisia ympäristöystävällisiä työpaikkoja ja tarjoavat kuluttajille hyödyllisen palvelun. 
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