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Tarkistus 1
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2011/65/EY, 
annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa,

Or. en

Tarkistus 2
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 
annetun komission tiedonannon 
”Resurssitehokas Eurooppa –
Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke” (COM(2011)0021),

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 
annetun komission tiedonannon 
”Resurssitehokas Eurooppa –
Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke” (COM(2011)0021) sekä 
Euroopan parlamentin 
24. toukokuuta 2012 antaman 
päätöslauselman resurssitehokkaasta 
Euroopasta (P7-TA(2012)0223),

Or. en

Tarkistus 3
Gerben-Jan Gerbrandy
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 
antamansa päätöslauselman 
resurssitehokkaasta Euroopasta 
(P7-TA(2012)0223),

Or. en

Tarkistus 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 
antamansa päätöslauselman 
”Luonnonpääoma elämämme turvaajana: 
luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia vuoteen 2020” 
(P7-TA(2012)0146),

Or. en

Tarkistus 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Luonnonpääoma elämämme turvaajana: 
luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia vuoteen 2020” 
(COM(2011)0244),

Or. en



AM\1005775FI.doc 5/99 PE521.520v01-00

FI

Tarkistus 6
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksen xxxx/2013 
yleisestä unionin ympäristöalan 
toimintaohjelmasta vuoteen 2020,

Or. en

Tarkistus 7
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, ettei muovijätettä käsitellä 
erikseen EU:n lainsäädännössä;

A. toteaa, ettei muovijätettä käsitellä 
erikseen EU:n lainsäädännössä ja että 
muovijätteen katsotaan kuuluvan yleiseen 
jätevirtaan sen erityispiirteistä huolimatta;

Or. bg

Tarkistus 8
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan tappaen 
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aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä;

meren eliöstöä ja vapauttaen 
ekosysteemeihin umpieritysjärjestelmää 
häiritseviä aineita, syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia tai lisääntymiselle 
vaarallisia aineita, raskasmetalleja sekä 
pysyviä orgaanisia yhdisteitä;

Or. en

Tarkistus 9
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 10
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä;

B. toteaa, että muovin päivittäisen käytön 
seurauksena muovijätettä kertyy suuria 
määriä ja että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
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yhdisteitä;

Or. lt

Tarkistus 11
Daciana Octavia Sârbu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä;

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin ja 
ravintoketjuun umpieritysjärjestelmää 
häiritseviä aineita, karsinogeeneja sekä 
pysyviä orgaanisia yhdisteitä;

Or. en

Tarkistus 12
Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä;

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin ja 
ravintoketjuun umpieritysjärjestelmää 
häiritseviä aineita, karsinogeeneja sekä 
pysyviä orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat 
olla haitallisia ihmisille;

Or. en
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Tarkistus 13
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä;

B. toteaa, että suurin osa muovijätteestä ei 
ole biologisesti hajoavaa ja säilyy 
ympäristössä satojen vuosien ajan 
aiheuttaen myrkyllisiä reaktioita ja 
vapauttaen ekosysteemeihin hiukkasia, 
mukaan lukien ravintoketjuun maaperän 
ja meriympäristön kautta pääsevät 
nanohiukkaset, sekä 
umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä;

Or. bg

Tarkistus 14
Anna Rosbach
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että muovijäte muodostaa 
suuren osan kasvavasta merten 
roskaantumisongelmasta, saastuttaa vesiä 
ja vahingoittaa meriympäristössä ja sen 
läheisyydessä eläviä eläimiä;

Or. en

Tarkistus 15
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että olisi ponnisteltava 
lujemmin vesiä nykyisin saastuttavan 
muovijätteen keräämiseksi, 
uudelleenkäyttämiseksi ja 
kierrättämiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU:n jätelainsäädännön 
huono täytäntöönpano ja sen valvonta ja
muovijätteiden laiton sijoittaminen sekä 
niiden epäasianmukainen kuljettaminen
ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa luonnolle 
ja merten elinympäristölle, ja samalla 
jätteiden vienti on kasvanut, mikä on 
aiheuttanut materiaalien ja työpaikkojen 
menetyksiä EU:ssa;

C. toteaa, että EU:n jätelainsäädännön 
huono täytäntöönpano ja sen valvonta, 
asiaankuuluvien tavoitteiden ja 
hintamekanismien puute, muovijätteiden 
laiton sijoittaminen sekä niiden viennin, 
erityisesti laittoman viennin, 
lisääntyminen ovat aiheuttaneet suurta 
vahinkoa luonnolle ja merten 
elinympäristölle, mikä on aiheuttanut 
materiaalien ja työpaikkojen menetyksiä 
sekä vahinkoa ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle EU:ssa ja kolmansissa 
maissa;

Or. en

Tarkistus 17
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU:n jätelainsäädännön 
huono täytäntöönpano ja sen valvonta ja 
muovijätteiden laiton sijoittaminen sekä 
niiden epäasianmukainen kuljettaminen 
ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa luonnolle 
ja merten elinympäristölle, ja samalla 
jätteiden vienti on kasvanut, mikä on 
aiheuttanut materiaalien ja työpaikkojen 
menetyksiä EU:ssa;

C. toteaa, että EU:n jätelainsäädännön 
huono täytäntöönpano ja sen valvonta ja 
muovijätteiden laiton sijoittaminen sekä 
niiden epäasianmukainen kuljettaminen 
ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa luonnolle 
ja merten elinympäristölle, ja samalla liian 
vähäinen EU:n sisäinen kierrätettyjen 
materiaalien kysyntä on kasvattanut
jätteiden vientiä, mikä on aiheuttanut 
materiaalien ja työpaikkojen menetyksiä 
EU:ssa;

Or. fr

Tarkistus 18
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU:n jätelainsäädännön 
huono täytäntöönpano ja sen valvonta ja 
muovijätteiden laiton sijoittaminen sekä 
niiden epäasianmukainen kuljettaminen 
ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa 
luonnolle ja merten elinympäristölle, ja 
samalla jätteiden vienti on kasvanut, mikä 
on aiheuttanut materiaalien ja työpaikkojen 
menetyksiä EU:ssa;

C. toteaa, että EU:n jätelainsäädännön 
huono täytäntöönpano ja sen valvonta ja 
muovijätteiden laiton sijoittaminen sekä 
niiden epäasianmukainen pakkaaminen, 
käsittely ja kuljettaminen aiheuttavat
suurta vahinkoa luonnolle ja merten 
elinympäristölle, ja samalla jätteiden vienti 
on kasvanut, mikä on aiheuttanut 
materiaalien ja työpaikkojen menetyksiä 
EU:ssa;

Or. bg

Tarkistus 19
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että tarkoituksenmukaisen 
strategian ja sääntelyn puuttuminen sekä 
muovijätteen käsittelyn tekniset vaikeudet 
lisäävät vahinkoja, joita aiheutuu 
ihmisten terveydelle jätteen 
kerääntymisen vuoksi;

Or. bg

Tarkistus 20
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että muovipussien käytön 
huomattava vähentyminen Irlannissa on 
osoitus tällaisten tuotteiden verotuksen 
tehokkuudesta ja että tällaiset 
toimenpiteet auttavat ehkäisemään 
muovijätteen syntymistä;

Or. de

Tarkistus 21
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että muovijätettä ei enää tulisi 
pitää vain jätteenä, vaan resurssina;

Or. en
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Tarkistus 22
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että nykyinen 
sääntely ei johda tavoitellun 
jätehierarkian johdonmukaiseen 
soveltamiseen, jolloin erittäin suuri osa 
mahdollisesti uudelleenkäytettävästä ja/tai 
kierrätettävästä muovista joutuu 
jätteenpolttolaitoksiin; ottaa huomioon, 
että kiellolla muovijätteen sijoittamisesta 
kaatopaikoille ei sinänsä varmisteta, että 
raaka-aineita hyödynnetään toivotulla 
tavalla, jos nämä määrät siirretään tämän 
vuoksi jätteenpolttolaitoksiin;

Or. nl

Tarkistus 23
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että muovijätteen tapauksessa 
olisi pyrittävä ehkäisemään ja 
vähentämään niiden syntymistä ja 
edistettävä sitä, että tuottajat valitsevat 
vaihtoehtoisia ja kestävämpiä 
materiaaleja suunnitellessaan tuotteitaan;

Or. es

Tarkistus 24
Kathleen Van Brempt
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että koko EU:ssa 
saatettiin vuonna 2010 markkinoille jopa 
95,5 miljardia muovikassia ja suurin osa 
niistä, 92 prosenttia, kertakäyttöä varten;

Or. nl

Tarkistus 25
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. toteaa, että kaikki jäsenvaltiot eivät 
tee riittävästi lajitellakseen ja 
kierrättääkseen muovijätettä.;

Or. en

Tarkistus 26
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muovituotteiden 
ekoinnovointi ja ekosuunnittelu ovat 
keskeisellä sijalla unionin kilpailukyvyn 
kannalta ja ne auttavat teollisuutta 
mukautumaan raaka-aineiden korkeiden 
hintojen ja materiaalien vähyyden 
aiheuttamiin paineisiin; toteaa, että ne 
auttavat myös keskeisten kehitystä 
vauhdittavien teknologioiden 

D. toteaa, että muovituotteiden 
ekoinnovointi ja ekosuunnittelu ovat 
keskeisellä sijalla unionin kilpailukyvyn 
kannalta ja ne auttavat teollisuutta 
mukautumaan kestävän kehityksen, raaka-
aineiden korkeiden hintojen ja materiaalien 
vähyyden aiheuttamiin paineisiin; toteaa, 
että ne auttavat myös keskeisten kehitystä 
vauhdittavien teknologioiden 
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kehittämisessä kestävää yhteiskuntaa 
varten;

kehittämisessä kestävää yhteiskuntaa 
varten;

Or. en

Tarkistus 27
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muovituotteiden 
ekoinnovointi ja ekosuunnittelu ovat 
keskeisellä sijalla unionin kilpailukyvyn 
kannalta ja ne auttavat teollisuutta 
mukautumaan raaka-aineiden korkeiden 
hintojen ja materiaalien vähyyden 
aiheuttamiin paineisiin; toteaa, että ne 
auttavat myös keskeisten kehitystä 
vauhdittavien teknologioiden 
kehittämisessä kestävää yhteiskuntaa 
varten;

D. toteaa, että muovituotteiden innovointi
ja suunnittelu ovat keskeisellä sijalla 
unionin kilpailukyvyn kannalta ja ne 
auttavat teollisuutta mukautumaan raaka-
aineiden korkeiden hintojen ja materiaalien 
vähyyden aiheuttamiin paineisiin; toteaa, 
että ne auttavat myös keskeisten kehitystä 
vauhdittavien teknologioiden 
kehittämisessä kestävää yhteiskuntaa 
varten;

Or. en

Tarkistus 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että muovipussit ovat 
merkittävä pilaantumisen lähde, ja siksi 
niiden käyttöä on rajoitettu tai se on 
kielletty yli neljäsosassa maailman 
valtioista;

Or. en
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Tarkistus 29
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että muovin tuomat edut ovat 
johtaneet muovivalikoiman jatkuvaan 
laajentumiseen sekä muovin 
lisääntyneestä käytöstä johtuvaan 
muovijätteen määrän ja valikoiman 
voimakkaaseen kasvuun;

Or. bg

Tarkistus 30
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti vaarattomien 
uudelleenkäytettävien/kierrätettävien 
jätteiden hyödyntämiseen sekä 
direktiivissä 2008/98/EY säädetyn 
jätehierarkian tinkimättömään 
soveltamiseen perustuvaa tasapainoista ja 
myrkytöntä ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

Or. en

Tarkistus 31
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että EU voisi hyötyä
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

E. toteaa, että korkeampi kierrätysaste 
auttaisi EU:ta hyötymään työpaikkojen 
luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla edistetään 
jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

Or. en

Tarkistus 32
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että EU voisi hyötyä
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

E. toteaa, että parempi kierrätyksen 
suoritustaso auttaisi EU:ta hyötymään 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

Or. en

Tarkistus 33
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 

E. toteaa, että lisäämällä kierrätystä EU 
voisi hyötyä työpaikkojen luomisen ja 
kasvun muodossa päättäväisistä toimista, 
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kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

joilla siirrytään kohti jätteiden 
hyödyntämiseen perustuvaa tasapainoista 
”kehdosta kehtoon” kierrättävää taloutta;

Or. de

Tarkistus 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ja resurssitehokasta
”kehdosta kehtoon” kierrättävää taloutta;

Or. en

Tarkistus 35
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun 
muodossa päättäväisistä toimista, joilla 
siirrytään kohti jätteiden hyödyntämiseen 
perustuvaa tasapainoista ”kehdosta 
kehtoon” kierrättävää taloutta;

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen, kasvun ja 
toimitusvarmuuden muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

Or. en



PE521.520v01-00 18/99 AM\1005775FI.doc

FI

Tarkistus 36
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa 
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

E. toteaa, että EU voisi hyötyä 
työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa 
päättäväisistä toimista, joilla siirrytään 
kohti jätteiden sekundaarisena raaka-
aineena hyödyntämiseen perustuvaa
tasapainoista ”kehdosta kehtoon” 
kierrättävää taloutta;

Or. bg

Tarkistus 37
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että muovijätteen kierrätyksen 
taloudellinen potentiaali on paljon 
suurempi kuin nykyiset muovisen 
pakkausjätteen osalta saavutettu 
33 prosenttia ja kaiken muovijätteen 
osalta saavutettu 25 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 38
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että korkea kierrätysaste 



AM\1005775FI.doc 19/99 PE521.520v01-00

FI

tarjoaa ratkaisuja raaka-aineiden 
niukkuuteen;

Or. es

Tarkistus 39
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. toteaa, että tilastoja EU:n 
ulkopuolelle viedyn muovijätteen 
määrästä ei useimmiten ole olemassa;

Or. en

Tarkistus 40
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. toteaa, että valistuneilla kuluttajilla 
voi olla ratkaiseva asema edistettäessä 
muovien ja muovituotteiden kestävämpiä 
tuotantotapoja, joilla edistetään myös 
luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä, ja 
katsoo, että valistus on tarpeen erityisesti, 
jotta voidaan muuttaa nykyistä käsitystä 
muovista vaarattomana, halpana ja 
sinänsä arvottomana materiaalina;

Or. es

Tarkistus 41
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. toteaa, että Atlantilla ja 
Tyynellämerellä arvioidaan kelluvan noin 
80 miljoonaa tonnia muovijätettä;

Or. en

Tarkistus 42
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön
täytäntöönpanoa ja valvontaa on 
tehostettava erityisesti jätehierarkian –
ehkäisyn, uudelleenkäytön, kierrätyksen 
ja hyödyntämisen – osalta;

Or. en

Tarkistus 43
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä jätteitä koskevan asetuksen 
mukaisesti; katsoo myös, että jätteitä 
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täytäntöönpanoa on tehostettava; koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava ja 
yhdenmukaistettava erityisesti 
jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä täytä 
nykyisiä kierrätystavoitteita;

Or. fr

Tarkistus 44
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täysimääräistä voimaansaattamista ja
täytäntöönpanoa on tehostettava kaikissa 
Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa;

Or. ro

Tarkistus 45
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on yhtenäistettävä ja 
tehostettava;

Or. en
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Tarkistus 46
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on yhdenmukaistettava, 
johdonmukaistettava ja tehostettava;

Or. en

Tarkistus 47
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on yhtenäistettävä, 
johdonmukaistettava ja tehostettava;

Or. de

Tarkistus 48
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja vaatii, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on yhdenmukaistettava ja 
tehostettava;

Or. en

Tarkistus 49
Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon on oltava 
johdonmukaista ja tehokasta;

Or. en

Tarkistus 50
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n 
nimenomaista lainsäädäntöä; katsoo 
myös, että jätteitä koskevan tämänhetkisen 

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että jätteitä koskevan 
tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;
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lainsäädännön täytäntöönpanoa on 
tehostettava;

Or. en

Tarkistus 51
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n 
nimenomaista lainsäädäntöä; katsoo 
myös, että jätteitä koskevan tämänhetkisen 
lainsäädännön täytäntöönpanoa on 
tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että jätteitä koskevan 
tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

Or. pl

Tarkistus 52
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevaa EU:n nimenomaista 
lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä 
koskevan tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

1. pitää myönteisenä komission vihreää 
kirjaa ja myöntää, että on laadittava 
muovijätettä koskevia EU:n nimenomaisia 
toimia; katsoo myös, että jätteitä koskevan 
tämänhetkisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa on tehostettava;

Or. en

Tarkistus 53
Elena Oana Antonescu
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. on myös tietoinen siitä, että tietyt 
jäsenvaltiot tarvitsevat siirtymäkautta 
unionin tasolla asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 54
Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että jätteitä koskeva 
puitedirektiivi sisältää jätehierarkian, jota 
on noudatettava muovijätteen 
jätehuollossa, ja sen mukaan 
muovijätteen kierrätys on paras 
vaihtoehto, jonka jälkeen tulee energian 
talteenotto ja vasta viimeisenä 
vaihtoehtona, jos sitä ei voida välttää, 
kaatopaikalle sijoittaminen;

Or. en

Tarkistus 55
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. katsoo, että strateginen suunnittelu 
voi toimia hyvän jätehuollon 
lähtökohtana;
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Or. ro

Tarkistus 56
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toteaa, että pakkauksissa käytettävä 
muovi edistää laadun säilymistä ja 
pidentää kaikenlaisten tuotteiden 
säilyvyyttä ja lisää näin elämänlaatua; 
korostaa, että on sovellettava eriytettyä 
tarkastelutapaa, jonka mukaan 
muovipakkaus ei kaikissa tapauksissa ole 
välttämätön keino taata säilyvyys; 
painottaa, että on lisättävä kansalaisten 
tietoisuutta siitä, että muovi ei välttämättä 
ole kertakäyttömateriaali tai jätettä, vaan 
sitä voidaan useimmiten käyttää useaan 
kertaan;

Or. de

Tarkistus 57
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite,
direktiiviä on tarkistettava nopeasti 
erottamalla ympäristöön liittyvät 

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite;
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jätenormit tuotteita koskevista säännöistä 
ja normeista, jotka kuuluvat teollisuutta 
tai kauppaa koskevan lainsäädännön 
piiriin;

Or. pl

Tarkistus 58
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite, 
direktiiviä on tarkistettava nopeasti 
erottamalla ympäristöön liittyvät 
jätenormit tuotteita koskevista säännöistä 
ja normeista, jotka kuuluvat teollisuutta 
tai kauppaa koskevan lainsäädännön 
piiriin;

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin ja 
kierrättävään talouteen saataisiin entistä 
paremmin vastaamaan käynnissä olevaa 
lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja koska 
pakkausdirektiivi on ainoa direktiivi, jossa 
kotitalouksien, liikeyritysten ja 
teollisuuden muovijätteiden keräämiselle 
asetetaan tietty tavoite, ja koska toisaalta 
muovipakkaukset muodostavat 
40 prosenttia muovijätteistä, kun taas 
tuotteissa muihin aineisiin yhdistetyt 
muut jätteet on helpompi kierrättää ja 
ottaa talteen, direktiiviä on tarkistettava 
sisällyttämällä siihen muovipakkauksia 
koskevat ekosuunnittelun säännöt, mutta 
samalla säilytetään kuitenkin 
kierrätystavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 59
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite, 
direktiiviä on tarkistettava nopeasti 
erottamalla ympäristöön liittyvät 
jätenormit tuotteita koskevista säännöistä 
ja normeista, jotka kuuluvat teollisuutta 
tai kauppaa koskevan lainsäädännön 
piiriin;

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite, 
direktiiviä on tarkistettava nopeasti ja 
otettava jätehierarkian mukaisesti 
käyttöön ensinnäkin selvät jätteiden 
syntymisen ehkäisemistä koskevat 
vaatimukset sekä jätteiden vähentämisen 
että vaarallisia aineita/lisäaineita 
sisältävien muovien käytön lopettamisen
osalta ja toiseksi uudelleenkäyttöä 
koskevat tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 60
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite, 
direktiiviä on tarkistettava nopeasti 
erottamalla ympäristöön liittyvät jätenormit 
tuotteita koskevista säännöistä ja 
normeista, jotka kuuluvat teollisuutta tai 
kauppaa koskevan lainsäädännön piiriin;

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja kertakäyttöisistä 
tuotteista ja pakkausdirektiivi on ainoa 
direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite, 
direktiiviä on tarkistettava nopeasti 
erottamalla ympäristöön liittyvät jätenormit 
tuotteita koskevista säännöistä ja 
normeista, jotka kuuluvat teollisuutta tai 
kauppaa koskevan lainsäädännön piiriin;
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Or. bg

Tarkistus 61
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite, 
direktiiviä on tarkistettava nopeasti
erottamalla ympäristöön liittyvät jätenormit 
tuotteita koskevista säännöistä ja 
normeista, jotka kuuluvat teollisuutta tai 
kauppaa koskevan lainsäädännön piiriin;

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön 
suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin 
entistä paremmin vastaamaan käynnissä 
olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja 
koska noin 40 prosenttia muovijätteistä on 
peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi 
on ainoa direktiivi, jossa muovijätteiden 
keräämiselle asetetaan tietty tavoite, on 
pantava nykyiset direktiivit paremmin 
täytäntöön ja tarkistettava direktiiviä
erottamalla ympäristöön liittyvät jätenormit 
tuotteita koskevista säännöistä ja 
normeista, jotka kuuluvat teollisuutta tai 
kauppaa koskevan lainsäädännön piiriin;

Or. en

Tarkistus 62
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

painottaa, että nykyinen pakkausdirektiivi 
olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi 
valvottava nykyistä laajemmin ja 
johdonmukaisemmin; korostaa, että 
pakkausdirektiivin 
sisämarkkinaperiaatteet eivät ole olleet 
ympäristötavoitteiden esteenä, kun 
ehdotuksilla on aidosti pyritty 
tiukentamaan ympäristövaatimuksia; 
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uskoo vahvasti, että pakkausdirektiivi 
tarjoaa lujan perustan jätteiden 
käsittelemiselle; kehottaa sisällyttämään 
direktiiviin jätevirtakohtaisia 
yhdenmukaistettuja kierrätystavoitteita, 
joilla edistettäisiin entisestään 
muovijätteen kierrätystä ja luotaisiin 
jätehierarkian mukaiset tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 63
Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

painottaa, että nykyinen pakkausdirektiivi 
olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi 
valvottava nykyistä laajemmin ja 
johdonmukaisemmin; korostaa, että 
pakkausdirektiivin 
sisämarkkinaperiaatteet eivät ole olleet 
ympäristötavoitteiden esteenä, kun 
ehdotuksilla on aidosti pyritty 
tiukentamaan ympäristövaatimuksia; 
uskoo vahvasti, että pakkausdirektiivi 
tarjoaa lujan perustan pakkausjätteen 
käsittelemiselle; kehottaa sisällyttämään 
direktiiviin jätevirtakohtaisia 
yhdenmukaistettuja kierrätystavoitteita, 
joilla edistettäisiin entisestään 
muovijätteen kierrätystä ja luotaisiin 
jätehierarkian mukaiset tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 64
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
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Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että tulevassa sääntelyssä 
olisi oltava jätevirtakohtaisia 
kierrätystavoitteita muovijätteen 
kierrätyksen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 65
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että tästä syystä komission 
olisi tulevia ehdotuksia laatiessaan 
otettava huomioon, että muovijäte ei 
yleensä ole homogeeninen materiaali, 
vaan nämä jätevirrat koostuvat 
todellisuudessa useista eri materiaaleista 
ja lisäaineista ja erilaisista 
muoviyhdisteistä, jotka edellyttävät 
erilaista käsittelyä; katsoo, että tämä 
tosiasia, joka vaikeuttaa nykyisiä 
kierrätys- ja hyödyntämisprosesseja, ei 
saa muodostaa estettä erityiselle EU:n 
tasoiselle muovijätettä koskevalla 
lainsäädännölle, vaan sen olisi toimittava 
kannustimena komissiolle tukea sellaisten 
tekniikoiden parantamista, joilla voidaan 
puuttua nykyistä tehokkaammin muovista 
koostuvien jätteiden ongelmaan;

Or. es

Tarkistus 66
Anna Rosbach
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Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. painottaa tarvetta lisätä kaiken 
muovin keräämistä ja kierrätystä ja 
korostaa, että soveltamalla yhdennettyä 
jätehuoltosuunnittelua jäsenvaltioissa 
voidaan varmistaa, että 
jätteenkäsittelylaitokset sijoitetaan sinne, 
missä niitä tarvitaan, ja että niiden 
kapasiteetti on riittävä;

Or. en

Tarkistus 67
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset eri jätevirtoja 
koskevat sitovat keräämis- ja 
lajittelutavoitteet (80 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä) sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. en
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Tarkistus 68
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään 
mekaanisen/orgaanisen kierrätyksen ja 
talteenoton/polttamisen erot; tavoitteena 
pitäisi olla vähintään 75 prosenttia 
kierrätetystä muovista vuoteen 2020 
mennessä); materiaalien erityinen 
merkintä, joka antaa kuluttajille tietoa 
niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä materiaaleilla; 
vaarallisia aineita ja/tai lisäaineita 
sisältävien muovien korvaaminen;
erityiset ehkäisy-, uudelleenkäyttö-, 
keräämis- ja lajittelutavoitteet sekä 
pakolliset kierrätettävyyttä koskevat 
vaatimukset, joita sovelletaan vain 
materiaalien kierrätykseen 
(mekaaninen/orgaaninen); tavoitteena 
pitäisi olla vähintään 75 prosenttia 
sellaisesta kierrätetystä muovista, jossa ei 
ole vaarallisia lisäaineita, vuoteen 2020 
mennessä; sekä materiaalien erityinen 
merkintä, joka antaa kuluttajille tietoa 
niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; korostaa myös, että 
muovijätettä koskevalla EU:n 
lainsäädännöllä olisi tunnistettava ja 
poistettava esteitä, jotka haittaavat 
jätehierarkian asianmukaista 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 69
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille
tietoa niiden mekaanisesta tai 
orgaanisesta kierrätettävyydestä; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevaa
EU:n lainsäädäntöä on mukautettava, 
jotta taataan seuraavat seikat: erityiset 
keräämis- ja lajittelutavoitteet sekä 
pakolliset kierrätettävyyttä koskevat 
vaatimukset (joilla määritetään 
mekaanisen/orgaanisen kierrätyksen ja 
talteenoton/polttamisen erot; tavoitteena 
pitäisi olla vähintään 75 prosenttia 
kierrätetystä muovista vuoteen 2020 
mennessä); materiaalien erilliskeräys ja 
EU:n laajuinen keräyksen, erottelun ja 
yleisen jätehuollon yhdenmukaistaminen, 
jotta luodaan jätehierarkian mukaiset 
tasapuoliset kilpailuedellytykset; erityinen 
merkintä, jolla ilmoitetaan, onko tuote 
kierrätettävä, ja jossa on selviä ohjeita 
kuluttajille, jotta tehostetaan materiaalien 
erottelua keräystä, kierrätystä ja/tai 
energiantuotantoa varten; vaatimukset, 
jotka koskevat kertakäyttöisten ja 
lyhytikäisten muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. de

Tarkistus 70
Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 

3. korostaa, että muovijätteitä koskevaa 
EU:n lainsäädäntöä on mukautettava 
siten, että sillä varmistetaan seuraavat 
seikat: paremmat ja tehokkaammat 
keräysjärjestelmät, erityiset
kierrätystavoitteet (joilla määritetään 
mekaanisen/orgaanisen kierrätyksen ja 
talteenoton/polttamisen erot; tavoitteena 
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75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai 
orgaanisesta kierrätettävyydestä; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

pitäisi olla, että jätehuoltoyritykset voivat 
päättää, onko kestävämpää kierrättää 
muovijätettä vai ottaa talteen siihen 
sitoutunut energia); on viisasta ottaa 
käyttöön materiaalien erilliskeräys ja 
yhdenmukaistaa keräystä, erottelua ja 
yleistä jätehuoltoa koko EU:ssa, jotta 
luodaan jätehierarkian mukaiset 
tasapuoliset toimintaedellytykset; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. en

Tarkistus 71
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai 
orgaanisesta kierrätettävyydestä; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevaa 
EU:n lainsäädäntöä on mukautettava 
siten, että sillä varmistetaan seuraavat 
seikat: paremmat ja tehokkaammat 
keräysjärjestelmät, erityiset 
kierrätystavoitteet (joilla määritetään 
mekaanisen/orgaanisen kierrätyksen ja 
talteenoton/polttamisen erot; tavoitteena 
pitäisi olla vähintään 75 prosenttia 
kierrätetystä muovista vuoteen 2020 
mennessä); on viisasta ottaa käyttöön 
materiaalien erilliskeräys ja 
yhdenmukaistaa keräystä, erottelua ja 
yleistä jätehuoltoa koko EU:ssa, jotta 
luodaan jätehierarkian mukaiset 
tasapuoliset toimintaedellytykset; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
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materiaaleilla;

Or. en

Tarkistus 72
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; asteittain saavutettavana tavoitteena 
pitäisi olla 75 prosenttia kierrätetystä 
muovista vuoteen 2020 mennessä); 
materiaalien erityinen merkintä, joka antaa 
kuluttajille tietoa niiden mekaanisesta tai 
orgaanisesta kierrätettävyydestä; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. es

Tarkistus 73
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 



AM\1005775FI.doc 37/99 PE521.520v01-00

FI

lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; kannustavana tavoitteena pitäisi olla 
vähintään 75 prosenttia kierrätetystä 
muovista vuoteen 2020 mennessä); 
materiaalien erityinen merkintä, joka antaa 
kuluttajille tietoa niiden mekaanisesta tai 
orgaanisesta kierrätettävyydestä; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. fr

Tarkistus 74
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai 
orgaanisesta kierrätettävyydestä;
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevaa 
EU:n lainsäädäntöä on mukautettava 
siten, että sillä varmistetaan paremmat ja 
tehokkaammat keräysjärjestelmät:

– asetetaan erityiset keräämis- ja 
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lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot;
– otetaan käyttöön materiaalien 
erilliskeräys ja yhdenmukaistetaan 
keräystä, erottelua ja yleistä jätehuoltoa 
koskeva lähestymistapa koko EU:ssa, jotta 
luodaan jätehierarkian mukaiset 
tasapuoliset toimintaedellytykset;
– mahdollistetaan erityinen merkintä, joka 
antaa kuluttajille tietoa tuotteen 
kierrätettävyydestä sekä siitä, miten he 
voivat auttaa lisäämään erilliskeräystä, 
kierrätystä jne.;
– määritellään vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. en

Tarkistus 75
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että muovit voidaan 
kierrättää mutta myös se, että ne todella 
kierrätetään, ja joilla määritetään 
mekaanisen/orgaanisen kierrätyksen ja 
talteenoton erot, materiaalien erityinen 
merkintä, joka antaa kuluttajille tietoa 
niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; kokonaan uusiin 
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koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

tuotteisiin sisällytetyn kierrätetyn aineen 
prosenttiosuus yhteisen todistuksen 
pohjalta sekä vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla, jotka perustuvat 
elinkaaritutkimukseen;

Or. fr

Tarkistus 76
Gilles Pargneaux

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen erot 
ja tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai 
orgaanisesta kierrätettävyydestä; 
vaatimukset, jotka koskevat 
kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset tiettyjä jätteitä 
koskevat (sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, romuajoneuvot, 
pakkausjätteet) keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot);

Or. fr

Tarkistus 77
Elena Oana Antonescu



PE521.520v01-00 40/99 AM\1005775FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa tarvetta poistaa kierrätyksen 
tekniset ja taloudelliset esteet; korostaa, 
että muovijätteitä koskevassa EU:n 
lainsäädännössä on määriteltävä seuraavat 
seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. ro

Tarkistus 78
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset 
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset 
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot); materiaalien erityinen merkintä, joka 
antaa kuluttajille tietoa niiden 
mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
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tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

Or. pl

Tarkistus 79
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis- ja 
lajittelutavoitteet sekä pakolliset
kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset
(joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen 
kierrätyksen ja talteenoton/polttamisen 
erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 
75 prosenttia kierrätetystä muovista 
vuoteen 2020 mennessä); materiaalien 
erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa 
EU:n lainsäädännössä on määriteltävä 
seuraavat seikat: erityiset keräämis-,
lajittelu- ja kierrätystavoitteet sekä 
pakollinen kierrätettävyyttä koskeva 
vaatimus (jolla määritetään 
mekaanisen/orgaanisen kierrätyksen ja 
talteenoton/polttamisen erot; tavoitteena 
pitäisi olla vähintään 75 prosenttia 
kierrätetystä muovista vuoteen 2020 
mennessä); materiaalien erityinen 
merkintä, joka antaa kuluttajille tietoa 
niiden mekaanisesta tai orgaanisesta 
kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten 
muovituotteiden korvaamista 
mahdollisuuksien mukaan
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä 
materiaaleilla; korostaa kuitenkin, että 
tämä ei saa vaarantaa kansalaisten 
terveyttä ja turvallisuutta, kuten kävisi 
esimerkiksi monien kertakäyttöisten 
lääkinnällisten laitteiden kohdalla;

Or. en
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Tarkistus 80
Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että muovituotteet olisi 
suunniteltava mahdollisimman kestäviksi; 
katsoo, että tästä syystä olisi valvottava, 
että muovituotteiden tuotanto ja kulutus 
ovat kestävän kehityksen mukaisia ja että 
samansuuntaisesti olisi vältettävä 
kaikenlaista tuotesuunnittelua, jossa 
muovituotteiden korjaaminen tehdään 
tarkoituksella mahdottomaksi;

Or. en

Tarkistus 81
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa laajentamaan nopeasti ja 
kattavasti RoHS-direktiivin liitteeseen II 
sisältyvää luetteloa aineista, joihin 
sovelletaan rajoituksia, jotta korvataan 
muovimateriaalit ja lisäaineet, joiden on 
havaittu aiheuttavan merkittäviä 
jäteongelmia;

Or. en

Tarkistus 82
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan toimenpiteitä, joilla 
vähennetään jyrkästi kertakäyttöisten 
muovipussien käyttöä;

Or. en

Tarkistus 83
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja 
biologisesti hajoavien muovien 
polttamisesta, jotta voidaan luoda 
yhtäläiset ehdot eri muovityypeille; toteaa, 
että tämä kääntäisi myös kestämättömän 
kehityksen, jossa on tähän saakka asetettu 
etusijalle kokonaan uusien tuotteiden 
käyttö kalliimpiin kierrätettyihin 
tuotteisiin nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja muita hyödyntämismuotoja;

Or. pl

Tarkistus 84
Sari Essayah
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja 
biologisesti hajoavien muovien 
polttamisesta, jotta voidaan luoda 
yhtäläiset ehdot eri muovityypeille; toteaa, 
että tämä kääntäisi myös kestämättömän 
kehityksen, jossa on tähän saakka asetettu 
etusijalle kokonaan uusien tuotteiden 
käyttö kalliimpiin kierrätettyihin 
tuotteisiin nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikoille olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta;

Or. fi

Tarkistus 85
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikoille olisi asteittain lopetettava; 
vaatii kannustimia kierrätykselle, jotta 
lopetetaan muovisen teollisuusjätteen 
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talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

vienti Aasiaan ja edistetään jätteen 
uudelleenkäyttöä Euroopassa; katsoo, että 
edellä mainittujen kierrätystä koskevien 
tavoitteiden ja toimenpiteiden ohella on 
siksi suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

Or. de

Tarkistus 86
Gilles Pargneaux

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikoille olisi asteittain rajoitettava, 
joissakin tapauksessa jopa kiellettävä 
vuoteen 2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;
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Or. fr

Tarkistus 87
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja 
biologisesti hajoavien muovien 
polttamisesta, jotta voidaan luoda 
yhtäläiset ehdot eri muovityypeille; toteaa, 
että tämä kääntäisi myös kestämättömän 
kehityksen, jossa on tähän saakka asetettu 
etusijalle kokonaan uusien tuotteiden 
käyttö kalliimpiin kierrätettyihin 
tuotteisiin nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa (ei-
kierrätettävien muovien energian 
talteenotto ja muuntaminen polttoaineiksi 
mukaan luettuina); katsoo, että sellaisten 
jätteiden sijoittamista kaatopaikoille, joita 
ei voi tehokkaasti ja toimivasti ottaa 
talteen, olisi asteittain vähennettävä, 
mutta samalla ei kuitenkaan pidä kannustaa 
energian talteenottoon kierrätyksen 
asemesta; katsoo, että muovijätteen 
käsittelyn olisi noudatettava 
jätteidenkäsittelytapojen hierarkiaa 
ottamalla samalla huomioon tekniset 
edellytykset; toteaa, että tutkimuksen 
rahoittaminen ja talous- ja sääntelytoimet 
ovat tarpeen, jotta voidaan lisätä 
kierrätettyjen muovien kysyntää erityisesti 
siten, että laaditaan muovijätteeksi 
luokittelun päättymistä koskevat 
arviointiperusteet ottamalla huomioon 
REACH-asetukseen (1907/2006) liittyvät 
säännökset;

Or. fr

Tarkistus 88
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja 
biologisesti hajoavien muovien 
polttamisesta, jotta voidaan luoda 
yhtäläiset ehdot eri muovityypeille; toteaa, 
että tämä kääntäisi myös kestämättömän 
kehityksen, jossa on tähän saakka asetettu 
etusijalle kokonaan uusien tuotteiden 
käyttö kalliimpiin kierrätettyihin tuotteisiin 
nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; kehottaa 
komissiota siksi esittämään vuoteen 2014 
mennessä ehdotuksia, joilla otetaan 
asteittain käyttöön yleinen 
kaatopaikkakielto Euroopan tasolla ja 
luovutaan tämän vuosikymmenen 
loppuun mennessä kierrätettävien ja 
kompostoitavien jätteiden polttamisesta;
katsoo, että tässä yhteydessä olisi 
toteutettava asianmukaisia 
siirtymäkauden toimenpiteitä, mukaan 
luettuna elinkaariajatteluun perustuvien 
yhteisten standardien kehittäminen 
edelleen; toteaa, että tämä kääntäisi myös 
kestämättömän kehityksen, jossa on tähän 
saakka asetettu etusijalle kokonaan uusien 
tuotteiden käyttö kalliimpiin kierrätettyihin 
tuotteisiin nähden;
(Hyväksytty teksti / Euroopan parlamentin 
24. toukokuuta 2012 antama 
päätöslauselma resurssitehokkaasta 
Euroopasta)

Or. en

Tarkistus 89
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä 
vuoteen 2020 mennessä, mutta samalla ei 

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; toteaa 
huolestuneena, että jätteiden luvattomat 
kaatopaikat ovat tosiasia Euroopan 
unionissa; katsoo, joka tapauksessa, että 
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kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

sijoittaminen kaatopaikoille olisi 
kiellettävä vuoteen 2020 mennessä, mutta 
samalla ei kuitenkaan pidä kannustaa 
energian talteenottoon kierrätyksen 
asemesta; katsoo, että edellä mainittujen 
kierrätystä koskevien tavoitteiden ohella on 
siksi suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

Or. ro

Tarkistus 90
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä 
vuoteen 2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, että 
jätehierarkian tiukka soveltaminen on 
ehdottoman tärkeää muovijätteen 
hyödyntämiseksi; katsoo, joka tapauksessa, 
että sijoittaminen kaatopaikoille olisi 
kiellettävä vuoteen 2020 mennessä, mutta 
samalla ei kuitenkaan pidä kannustaa 
energian talteenottoon kierrätyksen 
asemesta; katsoo, että edellä mainittujen 
kierrätystä koskevien tavoitteiden ohella on 
siksi suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
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kierrätettyihin tuotteisiin nähden; tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kierrätettyihin 
tuotteisiin nähden;

Or. en

Tarkistus 91
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja 
biologisesti hajoavien muovien 
polttamisesta, jotta voidaan luoda 
yhtäläiset ehdot eri muovityypeille; toteaa, 
että tämä kääntäisi myös kestämättömän 
kehityksen, jossa on tähän saakka asetettu 
etusijalle kokonaan uusien tuotteiden 
käyttö kalliimpiin kierrätettyihin tuotteisiin 
nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikoille olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla vähennetään
kierrätettävien ja biologisesti hajoavien 
muovien polttamista, jotta voidaan 
optimoida kunkin muovityypin elinkaari 
jätehierarkiaa noudattaen; toteaa, että 
tämä kääntäisi myös kestämättömän 
kehityksen, jossa on tähän saakka asetettu 
etusijalle kokonaan uusien tuotteiden 
käyttö kalliimpiin kierrätettyihin tuotteisiin 
nähden;

Or. en

Tarkistus 92
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
4 kohta



PE521.520v01-00 50/99 AM\1005775FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikoille olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden; katsoo, 
että tässä mielessä komission olisi 
harkittava uuden muovijätteitä koskevan 
lainsäädännön puitteissa jätteiden 
kaatopaikoille sijoittamista koskevien 
tarkastusten tiukentamista vuoteen 2020 
mennessä sekä polttolaitoksissa 
toteutettavien tarkastusten lisäämistä;

Or. es

Tarkistus 93
Jutta Haug

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
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kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

kaatopaikoille olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta, ja 
tässä yhteydessä kaikkiin 
jätteenkäsittelymenetelmiin olisi 
sovellettava 
ympäristötehokkuusvaatimuksia; katsoo, 
että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta tai jonkin 
muun kuin ympäristön kannalta parhaan 
käsittelymenettelyn käyttämisestä, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

Or. de

Tarkistus 94
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikoille olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
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voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden; korostaa, 
että tuotteiden kierrätettävyys olisi 
otettava huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa, ja kehottaa siksi 
komissiotta ehdottamaan 
ekosuunnittelutoimenpiteitä, joilla 
parannetaan tuotteiden 
kokonaisympäristövaikutuksia ja 
edistetään kierrätysmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 95
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikoille olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden; katsoo, 
että on tärkeää luoda markkinaympäristö, 
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jossa kierrätys ja jätteitä hyödyntävät 
energiantuotantoprosessit voivat tehdä 
oman osansa jätealan puitedirektiivin 
4 artiklassa säädetyn jätehierarkian 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 96
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, 
että edistetään sen uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka 
tapauksessa, että sijoittaminen 
kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 
2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian 
talteenottoon kierrätyksen asemesta; 
katsoo, että edellä mainittujen kierrätystä 
koskevien tavoitteiden ohella on siksi 
suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä 
olisi pidettävä arvokkaana resurssina 
noudattamalla jätehierarkiaa ja 
edistämällä muovijätteen
uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja 
talteenottoa; katsoo, joka tapauksessa, että 
sijoittaminen kaatopaikoille olisi 
kiellettävä vuoteen 2020 mennessä, mutta 
samalla ei kuitenkaan pidä kannustaa 
energian talteenottoon kierrätyksen 
asemesta; katsoo, että edellä mainittujen 
kierrätystä koskevien tavoitteiden ohella on 
siksi suotavaa ottaa käyttöön asianmukaisia 
seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti 
hajoavien muovien polttamisesta, jotta 
voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri 
muovityypeille; toteaa, että tämä kääntäisi 
myös kestämättömän kehityksen, jossa on 
tähän saakka asetettu etusijalle kokonaan 
uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin 
kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

Or. en

Tarkistus 97
Elisabetta Gardini



PE521.520v01-00 54/99 AM\1005775FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa ottamaan käyttöön vuoteen 
2020 asti perittävän kaatopaikkaveron, 
jotta muovijätteitä ei sijoitettaisi 
kaatopaikoille ja jotta kannustetaan 
kierrätystä kuluttajien tuottaman 
muovijätteen Aasiaan suuntautuvan 
viennin lopettamiseksi ja Euroopassa 
tapahtuvan jätteiden jatkokäsittelyn 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 98
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa ottamaan käyttöön 
kaatopaikkaveron, jotta muovijätteitä ei 
sijoitettaisi kaatopaikoille ja jotta 
kannustetaan kierrätystä kuluttajien 
tuottaman muovijätteen Aasiaan 
suuntautuvan viennin lopettamiseksi ja 
Euroopassa tapahtuvan jätteiden 
jatkokäsittelyn edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 99
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai 
kieltää kertakäyttöiset, biologisesti 
hajoamattomat ja 
kompostointikelvottomat muovituotteet, ja 
myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020;

Or. fi

Tarkistus 100
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää
kertakäyttöiset, biologisesti 
hajoamattomat ja 
kompostointikelvottomat muovituotteet, ja 
myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020;

5. katsoo, että tarvitaan materiaalien 
erilliskeräystä, jossa painotetaan tiettyjen 
muovijätevirran osien (kuten hajoavien ja 
oxo-hajoavien muovien) erottelua; 
kehottaa poistamaan asteittain aineet, 
jotka voivat vaikeuttaa kierrätysprosesseja; 
katsoo myös, että kuten unionin 
kansalaisten (ja kuluttajien) valtaosa on 
pyytänyt, nyt on aika vähentää jyrkästi 
kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä 
kertakäyttöisen tuotteen täsmällisen ja 
selvän määritelmän perusteella; 
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Or. en

Tarkistus 101
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa 
kierrätysprosesseja, olisi poistettava 
markkinoilta asteittain tai kiellettävä 
kokonaan mahdollisimman nopeasti ja 
ennen vuotta 2020; katsoo myös, että 
kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai 
kieltää kertakäyttöiset, biologisesti 
hajoamattomat ja 
kompostointikelvottomat muovituotteet, ja 
myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020;

5. katsoo, että tarvitaan materiaalien 
erilliskeräystä, jossa painotetaan tiettyjen 
muovijätevirran osien (kuten hajoavien 
muovien ja oxo-hajoavien muovien) 
erottelua, koska nämä aineet saastuttavat 
kierrätysjätevirran; korostaa kuitenkin, 
että tehokkain tapa ratkaista 
jätekuormitus on 
jätehuoltoinfrastruktuurin luominen;

Or. en

Tarkistus 102
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
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olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti 
hajoamattomat ja 
kompostointikelvottomat muovituotteet, ja 
myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020;

olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika vähentää kertakäyttöisten 
muovituotteiden käyttöä kertakäyttöisen 
tuotteen selvän määritelmän perusteella;

korostaa kuitenkin, että tehokkain tapa 
vähentää jätekuormitusta on 
jätehuoltoinfrastruktuurin luominen;

Or. de

Tarkistus 103
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti, mikäli tämä on mahdollista 
vaarantamatta kansalaisten terveyttä ja 
turvallisuutta, ja ennen vuotta 2020; 
katsoo myös, että kuten unionin 
kansalaisten (ja kuluttajien) valtaosa on 
pyytänyt, nyt on viimeinkin aika tutkia, 
missä määrin on mahdollista poistaa 
käytöstä tai kieltää kertakäyttöiset, 
biologisesti hajoamattomat ja 
kompostointikelvottomat muoviset 
kulutustavarat, ja myös tämä on tehtävä 
ennen vuotta 2020, mutta ymmärtää, että 
eräillä aloilla, kuten 
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terveydenhuoltoalalla, tämä heikentäisi 
sekä potilaiden että työntekijöiden 
terveyttä ja turvallisuutta, ja siksi tälle 
alalle saattaa olla tarpeen myöntää 
poikkeus;

Or. en

Tarkistus 104
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää
kertakäyttöiset, biologisesti
hajoamattomat ja 
kompostointikelvottomat muovituotteet, ja 
myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika puuttua vakavammin 
kertakäyttöisten muovituotteiden 
liikakulutusta koskevaan ongelmaan 
määrittämällä aluksi tarkoin, mitä 
kertakäyttöiset tuotteet ovat;

Or. ro

Tarkistus 105
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit
voivat myös vaikeuttaa
kierrätysprosesseja, olisi poistettava 
markkinoilta asteittain tai kiellettävä 
kokonaan mahdollisimman nopeasti ja 
ennen vuotta 2020; katsoo myös, että kuten 
unionin kansalaisten (ja kuluttajien) 
valtaosa on pyytänyt, nyt on viimeinkin 
aika poistaa käytöstä tai kieltää
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja jotka sisältävät ftalaatteja, 
halogenoituja palonestoaineita ja 
raskasmetalleja – aineita, jotka myös 
vaikeuttavat kierrätysprosesseja –, olisi 
poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; on samaa 
mieltä siitä, että täysi avoimuus muovin 
lisäaineista on tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa ympäristöystävällinen 
muovijätteen jätehuolto, rajoittaa 
myrkyllisiä ulkoisvaikutuksia ja kehittää 
uudelleenkäytettyjen ja kierrätettyjen 
muovimateriaalien markkinat; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet 
olisi poistettava käytöstä, ja myös tämä on 
tehtävä ennen vuotta 2020;

Or. en

Tarkistus 106
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
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nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020;

nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020; huomauttaa, että on tärkeää 
ratkaista jätteen syntymisen ehkäisemistä 
koskeva ongelma puuttumalla 
tehokkaammin kertakäyttötuotteiden 
liialliseen kulutukseen ja vastuuttomaan 
hävittämiseen;

Or. en

Tarkistus 107
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti 
hajoamattomat ja 
kompostointikelvottomat muovituotteet, ja 
myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöisten, biologisesti 
hajoamattomien ja 
kompostointikelvottomien 
muovituotteiden tuotanto pyrkimällä 
löytämään ratkaisu niiden korvaamiseksi 
muilla materiaaleilla;

Or. bg
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Tarkistus 108
Franco Bonanini

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen 
vuotta 2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020 niin, että 
tätä toimenpidettä aletaan soveltaa 
ensisijaisesti kaikilla niillä alueilla, jotka 
Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat 
ilmoittaneet suojelualueiksi ja/tai 
kansallispuistoiksi; katsoo myös, että 
kuten unionin kansalaisten (ja kuluttajien) 
valtaosa on pyytänyt, nyt on viimeinkin 
aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020 
niin, että tätä toimenpidettä aletaan 
soveltaa ensisijaisesti kaikilla niillä 
alueilla, jotka Euroopan unionin 
jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
suojelualueiksi ja/tai kansallispuistoiksi;

Or. it

Tarkistus 109
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
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muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020;

muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, kierrätykseen 
kelpaamattomat, biologisesti 
hajoamattomat ja kompostointikelvottomat 
muovituotteet, ja myös tämä on tehtävä 
ennen vuotta 2020;

Or. pl

Tarkistus 110
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai
kieltää kertakäyttöiset, biologisesti 
hajoamattomat ja kompostointikelvottomat 
muovituotteet, ja myös tämä on tehtävä 
ennen vuotta 2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet 
on kiellettävä vuoteen 2016 mennessä;

Or. nl

Tarkistus 111
Vittorio Prodi
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovipussit, ja 
myös tämä on tehtävä ennen vuotta 2020;

Or. en

Tarkistus 112
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle (kuten 
pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat 
muovit) ja joiden sisältämät raskasmetallit 
voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, 
olisi poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat 
muovit, jotka perusteellisen 
asiantuntijoiden kuulemisen perusteella 
ovat kaikkein haitallisimpia ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle (kuten pienet 
muovihelmet ja oxo-biohajoavat muovit) ja 
joiden sisältämät raskasmetallit voivat 
myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, olisi 
poistettava markkinoilta asteittain tai 
kiellettävä kokonaan mahdollisimman 
nopeasti ja ennen vuotta 2020; katsoo 
myös, että kuten unionin kansalaisten (ja 
kuluttajien) valtaosa on pyytänyt, nyt on 
viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää 
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ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020;

kertakäyttöiset, biologisesti hajoamattomat 
ja kompostointikelvottomat muovituotteet, 
ja myös tämä on tehtävä ennen vuotta 
2020;

Or. pl

Tarkistus 113
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että kaksi tehokkainta tapaa 
puuttua jätekuormituksen kasvuun ovat 
tietoisuuden lisääminen (jolla edistetään 
jätteiden syntymisen ehkäisemistä) ja 
innovatiivisten 
jätehuoltoinfrastruktuurien luominen;

Or. en

Tarkistus 114
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että kuluttajilla on tärkeä 
tehtävä jätevirran käsittelyssä, ja katsoo, 
että tarvitaan kuluttajien toimintaa 
muuttavia toimenpiteitä;

Or. ro

Tarkistus 115
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimenpiteitä kierrätyskelvottomien 
muovien korvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 116
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. Kertakäyttöisten muovien ja etenkin 
biologisesti hajoamattomien 
muovipussien osalta komission olisi 
harkittava seuraavia välittömiä 
toimenpiteitä:
– asetetaan aikataulu biologisesti 
hajoamattomien kertakäyttöisten 
muovipussien korvaamiselle siihen asti, 
kunnes ne kielletään kokonaan
– korvataan biohajoavat muovipussit 
asteittainen kierrätyspaperista 
valmistetuilla pusseilla myymälöiden 
hedelmä-, vihannes- ja leipäosastoilla
– rajoitetaan välittömästi sellaisten 
pienikokoisten muovipussien (esimerkiksi 
apteekkien käyttämät pussit) käyttöä, joita 
ei voida käyttää uudelleen
– painetaan kaikkiin perinteisiin 
muovipusseihin pieni viesti, jossa 
viitataan niiden ympäristövaikutuksiin, 
kunnes ne poistetaan vuonna 2020
– rajoitetaan kaikenlaisissa 
muovipusseissa alaa, jolle saa painaa 
mainoksia tai tuotemerkkejä (painovärien 
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käyttö)
– suositellaan jäsenvaltioille, että ne 
pyrkivät korvaamaan myymälöiden 
voittoa tavoittelevan muovipussien 
myynnin – siellä missä sitä harjoitetaan –
ympäristöverolla, joka käytetään jätteiden 
syntymisen vähentämistä, 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskeviin 
ympäristötoimiin;

Or. es

Tarkistus 117
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pyytää, että käyttöiältään hyvin 
lyhyiden muovipakkausten ja 
kertakäyttöisten tuotteiden 
markkinatilannetta tarkastellaan 
uudelleen ja siirrytään kohti politiikkaa, 
jossa kyseiset tuotteet korvataan 
biologisesti hajoavilla ja/tai ekologisesti 
elinkelpoisilla materiaaleilla muovijätteen 
kerääntymisen estämiseksi;

Or. bg

Tarkistus 118
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. katsoo, että oxo-lisäaineiden käyttöä 
muoveissa olisi torjuttava;
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Or. en

Tarkistus 119
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. pitää kertakäyttöisten muovipussien 
vastaisten toimien viivästymisiä hyvin 
valitettavina ja kehottaa komissiota 
esittämään mahdollisimman pian 
kunnianhimoisen suunnitelman, joka 
sisältää tehokkaita EU:n 
vähennystavoitteita; 

Or. en

Tarkistus 120
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. katsoo, että biohajoavan muovin 
käyttöä ei pitäisi edistää, koska 
biohajoavien pussien on oltava jopa kaksi 
kertaa niin paksuja kuin tavallisten 
muovipussien täyttääkseen samat 
vaatimukset ja ne ovat kalliimpia kuin 
tavalliset muovipussit; korostaa, että 
teollisissa kompostointilaitoksissakin ne 
maatuvat vain hyvin hitaasti eivätkä ne 
hajoa vedessä lainkaan, eli näin ei 
ratkaista merien roskaantumisen 
ongelmaa; huomauttaa, että ne 
pahentavat roskaantumistilannetta, koska 
kuluttajat luulevat virheellisesti niiden 
maatuvan, ja korostaa lisäksi, että ne 
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haittaavat kierrätysprosessia yleensä, 
koska jos koko materiaalista kaksikin 
prosenttia on biohajoavaa ainesta, 
materiaali on kierrätyskelvotonta;

Or. en

Tarkistus 121
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista 
hyödyntäen EU:n tasolla jo tunnustettuja 
standardeja (esim. CEN 13432);

Or. en

Tarkistus 122
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biopohjaisten 
muovien edistämiseksi edellyttäen, ettei 
niiden tuotanto vaikuta kielteisesti ihmisten 
ja eläinten kulutukseen tarkoitettuun 
maataloustuotantoon; katsoo myös, että 
kuluttajille on annettava entistä selkeämpiä 
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myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

tietoja niiden ominaisuuksista;

Or. en

Tarkistus 123
Gilles Pargneaux

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;
katsoo, että luonnollisesti kompostoitavien 
ja teknisesti biohajoavien muovien välillä 
olisi tehtävä selkeä ero ja että nämä 
määritelmät olisi rajattava oikeudellisesti 
Euroopan laajuisesti, jotta voidaan 
vakiinnuttaa ne tekniset ominaisuudet, 
jotka kattavat kunkin väittämän;

Or. fr

Tarkistus 124
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
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edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista; 
korostaa tarvetta laatia eurooppalaiset 
standardit, joiden avulla voidaan lajitella 
paremmin hajoavat muovit, biologisesti 
hajoavat muovit ja kompostoitavat muovit 
ja parantaa alaa koskevaa nykyistä 
tietopohjaa;

Or. ro

Tarkistus 125
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista, 
kierrätettävyydestä ja mahdollisesta 
uudelleenkäytöstä;

Or. de

Tarkistus 126
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta



AM\1005775FI.doc 71/99 PE521.520v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, etteivät niiden tuotanto ja 
elinkaari vaikuta kielteisesti ympäristöön 
tai ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

Or. en

Tarkistus 127
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. palauttaa mieliin, että maailmassa, 
jossa luonnonvarat, viljelymaa mukaan 
lukien, ovat käymässä yhä niukemmiksi, 
kestävä kehitys saavutetaan vähentämällä 
absoluuttisesti luonnonvarojen kulutusta 
eikä vain korvaamalla yhdet 
luonnonvarat toisilla; korostaa tässä 
mielessä, että biologisesti hajoavien, 
biopohjaisten ja kompostoitavien muovien 
edistämiseksi mahdollisesti toteutettavissa 
toimissa on aina huolehdittava siitä, ettei 
niiden tuotanto vaikuta kielteisesti ihmisten 
ja eläinten kulutukseen tarkoitettuun 
maataloustuotantoon; katsoo myös, että 
kuluttajille on annettava entistä selkeämpiä 
tietoja niiden ominaisuuksista;

Or. es
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Tarkistus 128
Jutta Haug, Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon eivätkä 
ne haittaa vakiintuneita 
kierrätysmenettelyjä; katsoo myös, että 
kuluttajille on annettava entistä selkeämpiä 
tietoja niiden ominaisuuksista;

Or. de

Tarkistus 129
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien mieluiten kasviperäisistä 
jätteistä saatavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon ja 
varmistamalla, että tällaisten muovien 
elinkaaren loppua on tutkittu 
huolellisesti; katsoo myös, että kuluttajille 
on annettava entistä selkeämpiä tietoja 
niiden ominaisuuksista (esimerkiksi 
biohajoavuus- ja 
kompostoitavuusprosessien olosuhteet ja 
kesto, tuotantoprosessissa käytettävien 
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materiaalien laatu ja alkuperä);

Or. fr

Tarkistus 130
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

6. korostaa, että mikäli terveys- ja 
turvallisuusnäkökohdat sen sallivat, on 
toteutettava asianmukaisia toimia 
biologisesti hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen 
tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

Or. en

Tarkistus 131
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on toteutettava 
asianmukaisia toimia biologisesti 
hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi 
edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten 
kulutukseen tarkoitettuun 
maataloustuotantoon; katsoo myös, että 
kuluttajille on annettava entistä 
selkeämpiä tietoja niiden 
ominaisuuksista;

6. korostaa, että biologisesti hajoavat, 
biopohjaiset ja kompostoitavat muovit on 
tärkeää pitää erillään tavallisesta 
muovijätteestä, jotta ei heikennetä 
kierrätysmahdollisuuksia;
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Or. en

Tarkistus 132
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. painottaa, että on tärkeää valistaa 
kuluttajia siitä, että biopohjaiset muovit 
eivät ole sama asia kuin biohajoavat 
muovit, ja tästä syystä niiden käyttöä olisi 
kannustettava, koska niiden koostumus ei 
muuta tuotteiden kestävyyttä ja 
kierrätettävyyttä; huomauttaa lisäksi, että 
biopohjaiset muovit ovat biohajoavia 
muoveja ympäristöystävällisempi 
vaihtoehto ja niiden käyttöä olisi 
edistettävä;

Or. en

Tarkistus 133
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. katsoo, että muovien oxo-lisäaineiden 
käyttöä olisi torjuttava ja että biohajoavan 
muovin käyttöä etenkin muovipusseissa ei 
pitäisi edistää;
huomauttaa, että muovipussiteollisuuden 
tähänastiset tutkimukset ovat osoittaneet, 
että vain 15–35 prosenttia biohajoavasta 
muovipussista on tehty uusiutuvista 
resursseista; viittaa puolueettomaan 
tieteelliseen tutkimukseen, jonka mukaan 
biohajoavien muovipussien on oltava jopa 
kaksi kertaa niin paksuja kuin tavallisten 
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muovipussien täyttääkseen samat 
vaatimukset ja ne ovat kolme kertaa 
kalliimpia kuin tavalliset muovipussit ja 
kaksi kertaa kalliimpia kuin biopohjaiset 
muovipussit;

Or. en

Tarkistus 134
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. korostaa, että teollisissa 
kompostointilaitoksissakin biohajoavat 
muovit maatuvat vain hyvin hitaasti 
eivätkä ne hajoa vedessä lainkaan, eli 
näin ei ratkaista merien roskaantumisen 
ongelmaa; huomauttaa, että ne 
pahentavat roskaantumistilannetta, koska 
kuluttajat luulevat virheellisesti niiden 
maatuvan; korostaa lisäksi, että ne 
haittaavat koko kierrätysprosessia, koska 
jo kahden prosentin biohajoava osuus 
vaikuttaa merkittävästi kierrätettävän 
materiaalin laatuun;

Or. en

Tarkistus 135
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
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muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä; korostaa, että muovin 
kierrättäminen on paras muovijätteen 
käsittelyvaihtoehto, sillä sen avulla 
annetaan muovijätteelle vahva markkina-
arvo, saavutetaan ympäristötavoitteet ja 
luodaan huomattavia taloudellisia 
mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 136
Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
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lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
korostaa, että laadukkaaseen lajitteluun 
tarvitaan ihmistyövoimaa ja se tarjoaa 
mahdollisuuden luoda vihreitä 
työpaikkoja; katsoo, että tähän liittyen 
Horisontti 2020 -ohjelma voisi tarjota 
mahdollisuuksia vastata tähän tärkeään 
yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja että 
saavutettavat edut voisivat olla merkittäviä 
sekä ympäristön että kansalaisten kannalta, 
kun voitaisiin luoda uutta taloudellista 
toimintaa sekä vähentää meriin päätyviä 
jätteitä ja terveysriskejä;

Or. en

Tarkistus 137
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista 
kierrätystä, ekosuunnittelua ja älykkäitä 
pakkauksia; katsoo, että tähän liittyen 
Horisontti 2020 -ohjelma voisi tarjota 
mahdollisuuksia vastata tähän tärkeään 
yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja että 
saavutettavat edut voisivat olla merkittäviä 
sekä ympäristön että kansalaisten kannalta, 
kun voitaisiin luoda uutta taloudellista 
toimintaa sekä vähentää meriin päätyviä 

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävällä tavalla 
kierrätettäviä muoveja ja integroimaan 
muovijätteet entistä paremmin 
tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, biologisesti 
hajoamattomien muovijätteiden lajittelu-
ja käsittelymenetelmiä sekä mekaanista 
kierrätystä ekosuunnittelun edistämiseksi 
ja älykkäiden pakkausten luomiseksi; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
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jätteitä ja terveysriskejä; luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

Or. bg

Tarkistus 138
Jutta Haug

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä; korostaa, että myös muut 
EU:n rahastot voivat edistää merkittävästi 
keräys- ja kierrätysinfrastruktuurin 
rakentamista, jos niissä noudatetaan 
johdonmukaisesti jätealan puitedirektiivin 
jätehierarkiaa;

Or. de
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Tarkistus 139
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja (eli kuluttamaan vähemmän 
raaka-ainetta laadusta, 
uudelleenkäytettävyydestä ja 
kestävyydestä tinkimättä) ja integroimaan 
eri tyypit entistä paremmin 
tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

Or. en

Tarkistus 140
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
muovin keräämistä valtameristä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

kehottaa myös toteuttamaan erityisiä 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
huomattavasti merien roskaantumista 
Euroopassa, muun muassa asettamalla 
merien roskaantumista koskevia 
indikaattoreita ja määrällinen 
vähennystavoite;

Or. en

Tarkistus 141
Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
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pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä; painottaa, että on tärkeää 
luoda markkinaympäristö, jossa kierrätys 
ja jätteitä hyödyntävät 
energiantuotantoprosessit voivat tehdä 
oman osansa jätealan puitedirektiivin 
4 artiklassa säädetyn jätehierarkian 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 142
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 

7. kehottaa lisäämään yksityisen sektorin
investointeja tutkimukseen ja tekniikkaan, 
jonka avulla pyritään saamaan aikaan 
ympäristön kannalta entistä kestävämpiä 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
myös uusi tekniikka voi olla avuksi, jotta



PE521.520v01-00 82/99 AM\1005775FI.doc

FI

voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
terveysriskejä;

Or. en

Tarkistus 143
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 

7. kehottaa lisäämään investointeja 
tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla 
pyritään saamaan aikaan kestävän 
kehityksen kannalta entistä parempia 
muoveja ja integroimaan eri tyypit entistä 
paremmin tuotantoprosesseihin ja 
uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että tämä 
vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että 
tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia 
hajoamisprosesseja, jätteiden 
lajittelumenetelmiä, mekaanista kierrätystä, 
suunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; 
katsoo, että tähän liittyen Horisontti 2020 
-ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia 
vastata tähän tärkeään yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja että saavutettavat edut 
voisivat olla merkittäviä sekä ympäristön 
että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin 
luoda uutta taloudellista toimintaa sekä 
vähentää meriin päätyviä jätteitä ja 
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terveysriskejä; terveysriskejä;

Or. en

Tarkistus 144
Oreste Rossi

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että muovin kierrättäminen 
on tehokkain ratkaisu merien 
roskaantumiseen ja vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja 
uusiutumattomien luonnonvarojen 
kulutusta, sekä muistuttaa siitä, että 
kuluttajat suhtautuvat myönteisesti 
kierrätykseen, jonka lisähyötynä on se, 
että se luo työpaikkoja; kehottaa tästä 
syystä toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan muovin kierrättämiseen, 
koska se on paras vaihtoehto 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 145
Daciana Octavia Sârbu

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
komission MARELITT-
pilottihankkeeseen, jonka tarkoituksena 
on poistaa roskia Euroopan neljästä 
aluemerestä ja vähentää merissä olevien 
muoviroskien ympäristö-, terveys-, talous-
sekä sosiaalisia vaikutuksia; kehottaa 
komissiota lisäämään vuoropuhelua 
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muun muassa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joilla on aluevesiä 
Mustallamerellä, jotta merissä olevien 
muoviroskien ongelmaan voidaan puuttua 
tehokkaammin;

Or. en

Tarkistus 146
Gilles Pargneaux

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että alan toimijat pitävät usein 
tuotteiden suunniteltua vanhenemista 
huonona vaihtoehtona, mutta toistaiseksi 
tätä on hyvin vaikea todistaa; pitää tältä 
osin tarpeellisena pohtia asiaa Euroopan 
laajuisesti ja laatia mahdollisia toimia;

Or. fr

Tarkistus 147
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pyytää komissiota edistämään 
asianmukaista tiedonkulkua tuottajilta 
kierrättäjille ja jätehuollosta vastaaville, 
jotta näillä on käytettävissään selvät 
turvallisuustiedot materiaaleista ja niiden 
kemiallisesta sisällöstä, kaikki lisäaineet 
mukaan luettuna;

Or. es
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Tarkistus 148
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. vaatii, että muovijätettä hyödynnetään 
energian talteenotossa vain, jos kaikki 
muut mahdollisuudet on käytetty ja jos 
käytetään asianmukaisilla 
puhdistuslaitteilla varustettua tekniikkaa 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi;

Or. bg

Tarkistus 149
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa sisällyttämään nykyistä 
useampiin julkisia hankintoja koskeviin 
tarjouskilpailuihin, EU:n toimielinten 
tarjouskilpailut mukaan luettuna, selviä 
vaatimuksia muovituotteiden 
kierrätyksestä sekä kierrätetyn muovin 
käytön suosimisesta aina kun 
mahdollista;

Or. en

Tarkistus 150
Gilles Pargneaux

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. toteaa, että alkuvaiheessa on 
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käynnistettävä paikallisia toimia, jotta 
vältetään jätteiden päätyminen meriin 
(jätteiden keruu ja käsittely sekä laaja-
alaiset toimet, joilla lisätään tietoa meriin 
päätyvien jätteiden taloudellisista, 
ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista 
seurauksista); korostaa, että eräillä näistä 
toimista on todettu olevan paljon 
suurempia vaikutuksia kuin Euroopan 
laajuisilla toimilla; kehottaa komissiota 
tutkimaan näitä vaikutuksia ja 
erittelemään ne toimet, joiden voitaisiin 
todeta vähentävän meriin päätyvien 
jätteiden määrää; katsoo, että kaikkien 
meriin päätyvien jätteiden vähentämiseksi 
käynnistettyjen toimien olisi perustuttava 
näiden jätteiden hallintaan niiden 
syntymisen alkuvaiheessa; toivoo 
erityisesti, että komissio ottaa 
vaikutustenarvioinnissaan huomioon 
erilaiset jätteiden lähteet, yhtenäisen 
tiedon puuttumisen sekä merissä nyt 
olevien jätemäärien pitkäaikaisen 
seurannan puutteen;

Or. fr

Tarkistus 151
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että on toteutettava entistä 
päättäväisempiä toimia muovijätteen 
laittoman tuonnin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 
entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa; toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 

8. katsoo, että on toteutettava entistä 
päättäväisempiä toimia muovijätteen 
laittoman viennin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 
entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa, jotta 
varmistetaan, että vienti suuntautuu vain 
sellaisiin laitoksiin, jotka täyttävät 
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tietämyksellä on merkitystä laittoman 
tuonnin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 
kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja 
laitoksissa; pitää myös tärkeänä, että 
saatavissa ovat jätevirtoja koskevat 
luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot sekä 
jätteiden siirrosta unioniin ja unionista 
samoin kuin määristä ja 
hallintajärjestelmistä;

jätteiden siirrosta annetun asetuksen 
49 artiklassa säädetyt ympäristön 
kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa 
koskevat vaatimukset; toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 
tietämyksellä on merkitystä laittoman 
viennin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa sekä yhteisiä 
maailmanlaajuisia ponnistuksia, joilla 
vähennetään merkittävästi ympäristössä 
olevaa muovijätettä, kaikilla mahdollisilla 
kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja 
laitoksissa; korostaa, että EU:n olisi 
johdettava maailmanlaajuista aloitetta, 
jolla seurataan valtamerien 
roskaantumista ja vähennetään sitä 
merkittävästi; pitää myös tärkeänä, että 
saatavissa ovat jätevirtoja koskevat 
luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot sekä 
jätteiden siirrosta unioniin ja unionista 
samoin kuin määristä ja 
hallintajärjestelmistä;

katsoo, että muovijätteen vientiveroilla 
voidaan edistää uusioraaka-aineiden 
markkinoiden kehittymistä varmistamalla 
muovimateriaalien saatavuus 
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 152
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että on toteutettava entistä 
päättäväisempiä toimia muovijätteen 
laittoman tuonnin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 

8. katsoo, että on toteutettava entistä 
päättäväisempiä toimia muovijätteen 
laittoman tuonnin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 
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entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa; toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 
tietämyksellä on merkitystä laittoman 
tuonnin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 
kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja 
laitoksissa; pitää myös tärkeänä, että 
saatavissa ovat jätevirtoja koskevat 
luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot sekä 
jätteiden siirrosta unioniin ja unionista 
samoin kuin määristä ja 
hallintajärjestelmistä;

entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
kohdentamalla toimet laittomaksi
epäiltyihin kuljetuksiin ja torjumalla 
jätteiden vientiä niiden uudelleenkäyttöä 
varten (pääosin romuajoneuvot ja 
elektroniikkalaiteromu); toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 
tietämyksellä on merkitystä laittoman 
viennin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 
kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja 
laitoksissa; pitää myös tärkeänä, että 
saatavissa ovat jätevirtoja koskevat 
luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot sekä 
jätteiden siirrosta unioniin ja unionista 
samoin kuin määristä ja 
hallintajärjestelmistä;

Or. fr

Tarkistus 153
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että on toteutettava entistä 
päättäväisempiä toimia muovijätteen 
laittoman tuonnin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 
entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa; toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 
tietämyksellä on merkitystä laittoman 
tuonnin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 

8. katsoo, että on toteutettava entistä 
päättäväisempiä toimia muovijätteen 
laittoman tuonnin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 
entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa; toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 
tietämyksellä on merkitystä laittoman 
viennin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 
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kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja 
laitoksissa; pitää myös tärkeänä, että 
saatavissa ovat jätevirtoja koskevat 
luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot sekä 
jätteiden siirrosta unioniin ja unionista 
samoin kuin määristä ja 
hallintajärjestelmistä;

kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja laitoksissa 
erityisesti meriin päätyvien jätteiden 
osalta; pitää myös tärkeänä, että saatavissa 
ovat jätevirtoja koskevat luotettavat ja 
vertailukelpoiset tiedot sekä jätteiden 
siirrosta unioniin ja unionista samoin kuin 
määristä ja hallintajärjestelmistä;

Or. fr

Tarkistus 154
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että on toteutettava entistä 
päättäväisempiä toimia muovijätteen 
laittoman tuonnin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 
entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa; toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 
tietämyksellä on merkitystä laittoman 
tuonnin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 
kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja 
laitoksissa; pitää myös tärkeänä, että 
saatavissa ovat jätevirtoja koskevat 
luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot sekä 
jätteiden siirrosta unioniin ja unionista 
samoin kuin määristä ja 
hallintajärjestelmistä;

8. katsoo, että sekä jäsenvaltioiden että 
Euroopan komission on toteutettava 
konkreettisia toimia muovijätteen 
laittoman viennin torjumiseksi, mikä 
koskee myös EU:n kuljetussäännösten 
entistä tiukempaa täytäntöönpanoa sekä 
valvonnan ja tarkastusten tiukentamista 
satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa; toteaa, että 
laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien 
tietämyksellä on merkitystä laittoman 
viennin estämisessä; katsoo myös, että 
EU:n pitäisi edistää johdonmukaista 
jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 
kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin 
kansainvälisissä sopimuksissa ja 
laitoksissa; pitää myös tärkeänä, että 
saatavissa ovat jätevirtoja koskevat 
luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot sekä 
jätteiden siirrosta unioniin ja unionista 
samoin kuin määristä ja 
hallintajärjestelmistä;

Or. en
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Tarkistus 155
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät yhteisiä keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät 
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 
rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

9. katsoo, että kierrätysinfrastruktuurien 
rahoitus olisi asetettava etusijalle 
kaatopaikkojen käyttöön ja jätteiden 
polttamiseen nähden ottaen luonnollisesti 
huomioon kunkin yhteisön tarpeet; uskoo, 
että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät tehokkaita keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät 
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 
rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

Or. ro

Tarkistus 156
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät yhteisiä keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät 
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot, teollisuus ja 
jätehuoltoala tekevät kaiken voitavansa 
kansalaisten motivoimiseksi muovijätteen 
kierrätykseen perustuvan talousmallin 
omaksumiseksi niin, että ne edistävät 
tehokkaita keräys- ja kierrätysmalleja ja 
perustavat riittävät muovijätteen 
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rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

keräyspisteet erityisesti rannikkoalueilla; 
katsoo myös, että ne voisivat antaa tärkeän 
panoksen muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

Or. fr

Tarkistus 157
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät yhteisiä keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät 
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 
rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
tukevat vaarallisten muovimateriaalien ja 
niiden sisältämien lisäaineiden sekä 
kierrätyskelvottomien muovimateriaalien 
korvaamista ja edistävät helppoja ja 
tehokkaita keräys- ja kierrätysmalleja ja 
perustavat riittävät muovijätteen 
keräyspisteet erityisesti rannikkoalueilla ja 
ekologisesti haavoittuvilla alueilla; katsoo 
myös, että ne voisivat antaa tärkeän 
panoksen muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 158
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät yhteisiä keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät 
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 
rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät tehokkaita jaottelu-, keräys-, 
uudelleenkäyttö- ja kierrätysmalleja ja 
perustavat riittävät muovijätteen 
keräyspisteet erityisesti rannikkoalueilla; 
katsoo myös, että ne voisivat antaa tärkeän 
panoksen muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 159
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät yhteisiä keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät 
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 
rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät tehokkaita keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät 
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 
rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä; kannustaa alueviranomaisia 
tekemään yhteistyötä rajat ylittävän 
jätehuollon edistämiseksi, sillä kyseinen 
toiminta on taloudellisesti ja ympäristön 
kannalta kannattavaa;
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Or. ro

Tarkistus 160
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja 
paikallishallinnot tekevät kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät yhteisiä keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävät
muovijätteen keräyspisteet erityisesti 
rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn 
yhdenmukaistamiselle koko unionissa 
sopimalla yhteisistä normeista ja 
käytännöistä;

9. kannustaa eurooppalaisia kuntia ja 
paikallishallintoja tekemään kaiken 
voitavansa kansalaisten motivoimiseksi 
muovijätteen kierrätykseen perustuvan 
talousmallin omaksumiseksi niin, että ne 
edistävät tehokkaita keräys- ja 
kierrätysmalleja ja perustavat riittävän 
kierrätysinfrastruktuurin, kuten
muovijätteen keräyspisteet; katsoo myös, 
että ne voisivat antaa tärkeän panoksen 
muovijätteen käsittelyn parantamiselle
koko unionissa sopimalla yhteisistä 
normeista ja käytännöistä, mikäli tästä on 
hyötyä;

Or. en

Tarkistus 161
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pitää keskeisen tärkeänä, että lisätään 
yleisön tietoisuutta muovijätteen 
ympäristölle aiheuttamista vahingoista ja 
mahdollisuudesta kierrättää muovijätettä 
ja että yleisöä kannustetaan välttämään 
mahdollisimman paljon kertakäyttöisiä 
muovipakkauksia korvaamalla ne joko 
ympäristön kannalta vähemmän 
haitallisilla kertakäyttöpakkauksilla tai 
uudelleenkäytettävillä pakkauksilla;
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Or. lt

Tarkistus 162
Andrés Perelló Rodríguez

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. muistuttaa komissiota siitä, että on 
myös muita muovijätteitä, joita ei pidä 
unohtaa lainsäädäntötoimenpiteitä 
laadittaessa, kuten maataloudessa 
(esimerkiksi kasvihuoneissa) käytettävät 
muovit; katsoo, että tässä mielessä olisi
edistettävä ”maatalouden 
jätehuoltopisteiden” perustamista näiden 
jätteiden valvomiseksi ja ohjaamiseksi 
muovin kierrätyslaitoksiin tai 
energiantuotantoon;

Or. es

Tarkistus 163
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa aloittamaan 
teollisuustuotteiden suunnitellun 
vanhenemisen ilmiön tarkastelun;

Or. fr

Tarkistus 164
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

10. katsoo, että olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota konkreettisiin toimiin 
ja valistuskampanjoihin, joilla lisätään 
kansalaisten tietoisuutta kierrätyksestä; 
katsoo, että myös yhteisön harjoittama 
rantojen puhdistus edistää tietoisuuden 
lisäämistä ja muovijätteen aiheuttaman 
rannikoiden pilaantumisen hillitsemistä;

Or. de

Tarkistus 165
Anna Rosbach

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

10. kehottaa toteuttamaan aloitteita, joilla 
lisätään yleistä tietoisuutta kierrätyksestä, 
myös kouluissa; katsoo, että näihin 
aloitteisiin voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi panos muovijätteen aiheuttaman 
rannikoiden pilaantumisen hillitsemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 166
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

10. katsoo, että on kiinnitettävä enemmän 
huomiota konkreettisiin toimiin ja 
valistuskampanjoihin; kehottaa tätä 
varten perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi ja tukisi vielä laajempaa 
aloitetta, esimerkiksi ”Euroopan 
siivousviikkoa”, jolla puututtaisiin 
kaikkien ympäristöjen roskaantumiseen; 

Or. en

Tarkistus 167
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 

10. kehottaa tietoisuuden lisäämiseksi 
toteuttamaan konkreettisempia toimia 
kampanjoiden avulla, esim. perustamalla
muovijätteiden eurooppalaisen 
teemapäivän, jolloin kansalaiset voisivat 
palauttaa kuinka suuren määrän 
muovijätteitä tahansa ennalta määrättyihin 
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muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

pisteisiin sopivaa rahallista korvausta 
vastaan, sillä näin voitaisiin varmistaa 
kierrätettävän muovin saanti ja parantaa 
kierrätystä koskevaa julkista tietämystä, tai 
”Euroopan siivouspäivä” -tyyppisillä 
tapahtumilla, joihin sisältyisi yhteisön 
harjoittamaa puhdistusta, joka olisi 
symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman pilaantumisen hillitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 168
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi; kehottaa yhdistämään 
tämäntyyppiset tapahtumat jätteen 
syntymisen ehkäisemisen eurooppalaiseen 
teemaviikkoon ja tulevaan Clean Up 
-tapahtumaan;

Or. fr

Tarkistus 169
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
korvausta vastaan; katsoo, että näin 
voitaisiin varmistaa kierrätettävän muovin 
saanti ja parantaa kierrätystä koskevaa 
julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa ympäristön puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman ympäristön pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 170
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kertyneitä
muovijätteitä ennalta määrättyihin 
pisteisiin sopivaa rahallista korvausta 
vastaan; katsoo, että näin voitaisiin edistää
kierrätettävän muovin saantia ja parantaa 
kierrätystä koskevaa julkista tietämystä; 
katsoo, että tapahtumaan voisi liittyä myös 
yhteisön harjoittamaa rantojen puhdistusta, 
joka olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

Or. fi
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Tarkistus 171
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin sopivaa 
rahallista korvausta vastaan; katsoo, että 
näin voitaisiin varmistaa kierrätettävän 
muovin saanti ja parantaa kierrätystä 
koskevaa julkista tietämystä; katsoo, että 
tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön 
harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka 
olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden 
eurooppalaisen teemapäivän, jolloin 
kansalaiset voisivat palauttaa kuinka 
suuren määrän muovijätteitä tahansa 
ennalta määrättyihin pisteisiin esimerkiksi 
sopivaa rahallista korvausta vastaan; 
katsoo, että näin voitaisiin varmistaa 
kierrätettävän muovin saanti ja parantaa 
kierrätystä koskevaa julkista tietämystä; 
katsoo, että tapahtumaan voisi liittyä myös 
yhteisön harjoittamaa rantojen puhdistusta, 
joka olisi symbolinen panos muovijätteen 
aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen 
hillitsemiseksi;

Or. en


