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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2015)0595),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0382/2015),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Ranskan senaatin ja Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat 
perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 15. kesäkuuta 2016 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 23. helmikuuta 
2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

1 EUVL C 264, 20.7.2016, s. 98.
2 EUVL C 17, 18.1.2017, s. 46.



– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A8-0034/2017),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan1;

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksen toisella ehdotuksella, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo tehdä 
ehdotukseensa huomattavia muutoksia;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 Tämä kanta korvaa 14. maaliskuuta 2017 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2017)0070).
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 
2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi jätteistä 
annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2018/851.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMAT

KOMISSION LAUSUMA KIERTOTALOUDEN TOIMINTAPOLIITTISESTA 
KEHYKSESTÄ

Komissio on sitoutunut varmistamaan kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman1 
täysimääräisen täytäntöönpanon. Seuratakseen edistymistä kohti kiertotaloutta komissio on 
hyväksynyt seurantakehyksen2, joka perustuu olemassa oleviin resurssitehokkuuden ja raaka-
aineiden tulostauluihin. Komissio kiinnittää huomiota myös tuotteiden ja organisaatioiden 
jalanjälki-indikaattoria koskevaan jatkuvaan työhönsä.

Kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman yhteydessä toteutettavat toimet edistävät 
myös kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista kestävän 
kehityksen tavoitteen nro 12 yhteydessä. Tästä ovat esimerkkeinä muoveja koskeva strategia3 
ja äskettäin tarkistettu ehdotus kulutustavaroiden lakisääteisestä takuusta4.

Unionin sääntelykehysten johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio on hyväksynyt 
äskettäin tiedonannon, jossa vahvistetaan vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön 
rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi5. Vuonna 2018 komissio tarkastelee 
vaihtoehtoja ja toimia EU:n tuotepolitiikan eri osa-alueiden yhdenmukaisempia politiikan 
kehyksiä varten sen perusteella, miten ne vaikuttavat kiertotalouteen. Näiden aloitteiden ja 
niiden jatkotoimien yhteydessä tarkastellaan myös sivutuotteiden käyttöä ja uudelleenkäyttöön 
valmistelua ja jätteen kierrätystä koskevan lainsäädännön vuorovaikutusta ja teollisuuden 
yhteistyötä.

Ekologista suunnittelua koskevan vuosien 2016–2019 työsuunnitelman6 mukaisesti komissio 
vahvistaa lujan sitoumuksensa sen varmistamiseen, että ekologinen suunnittelu antaa 
aikaisempaa voimakkaamman panoksen kiertotalouteen esimerkiksi siten, että puututaan 
aikaisempaa järjestelmällisemmin materiaalitehokkuutta koskeviin aiheisiin, kuten 
kestävyyteen ja kierrätettävyyteen.

1 COM(2015)0614.
2 COM(2018)0029.
3 COM(2018)0028.
4 COM(2017)0637.
5 COM(2018)0032.
6 COM(2016)0773.



KOMISSION LAUSUMA YHTEISTYÖTALOUTTA KOSKEVISTA ALOITTEISTA

Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman1 mukaisesti komissio on käynnistänyt useita 
yhteistyötaloutta koskevia aloitteita. Kuten komissio ilmoitti tiedonannossaan 
”Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma”2 kesäkuussa 2016, komissio 
seuraa jatkossakin yhteistyötaloutta koskevia talouden ja sääntelyn kehityksiä, jotta voidaan 
kannustaa uusien ja innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämiseen varmistaen samalla 
asianmukainen kuluttajasuoja ja sosiaalinen suojelu.

KOMISSION LAUSUMA MIKROMUOVEISTA

Komissio on äskettäin hyväksytyn muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n strategian3 
yhteydessä esitellyt yhdennetyn toimintatavan mikromuoveja, myös mikrohiukkasaineosia, 
koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi. Strategiassa keskitytään ennaltaehkäiseviin toimiin 
ja pyritään vähentämään mikromuovien irtoamista kaikista tärkeimmistä lähteistä – niin 
tuotteista, joihin niitä on lisätty tarkoituksella (kuten henkilökohtaisen hygienian tuotteista ja 
maaleista), kuin muiden tuotteiden (kuten oxo-hajoavien muovien, renkaiden, muovipellettien 
ja tekstiilien) tuotannosta tai käytöstä.

KOMISSION LAUSUMA JÄTTEITÄ KOSKEVIEN TIETOJEN RAPORTOINNISTA 
VUONNA 2020

Seuratakseen edistymistä kohti yhdyskuntajätteelle ja pakkausjätteelle asetettuja uusia 
tavoitteita ja asiaa koskevien uudelleentarkastelulausekkeiden vuoksi, jotta voidaan erityisesti 
asettaa tavoitteita elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiselle ja jäteöljyjen kierrätykselle, 
komissio korostaa lainsäätäjien saavuttaman yhteisymmärryksen merkitystä. Tämän mukaisesti 
jäsenvaltiot varmistavat, että jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, pakkauksista ja 
pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY ja kaatopaikoista annetun direktiivin 
1999/31/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisten tietojen raportointi kattaa vuoden 
2020.

1 COM(2015)0614.
2 COM(2016)0356.
3 COM(2018)0028.


