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Tarkistus 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien ja maaperän laaja-alaista 
saastumista ja uhkaa ekosysteemejä 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 33
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren 
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren 
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti. 
Ongelmaa pahentaa se, että kaikissa 
jäsenvaltioissa tavallisesti käytettävistä 
muovisista kantokasseista suurin osa ei 
ole biohajoavia tai kompostoitavia.

Or. en
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Tarkistus 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren 
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen on vakava 
ympäristöongelma ja pahentaa merien 
roskaantumista, joka uhkaa meren 
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

Or. sv

Tarkistus 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren 
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
joidenkin jäsenvaltioiden puutteellisen 
jätehuollon vuoksi merien roskaantumista, 
joka uhkaa meren ekosysteemejä 
maailmanlaajuisesti.

Or. es

Tarkistus 36
Anna Rosbach



AM\1016927FI.doc 5/72 PE528.033v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren 
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren 
ja makean veden ekosysteemejä 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

Merien roskaaminen ei vaikuta pelkästään merten ekosysteemeihin, vaan myös moniin 
makean veden ekosysteemeihin, kuten jokiin ja järviin.

Tarkistus 37
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa
merien roskaantumista, joka uhkaa meren
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskien kertymiseen, 
kaatopaikkakapasiteetin tehottomaan 
käyttöön, runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen aiheuttaa 
ympäristön pilaantumista ja pahentaa 
vesistöjen roskaantumista, joka uhkaa
vesien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

Or. bg
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Tarkistus 38
Franco Bonanini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen pahentaa 
merien roskaantumista, joka uhkaa meren 
ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(2) Muovisten kantokassien kulutus johtaa 
runsaaseen roskaantumiseen ja 
tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman 
lisätoimia kulutuksen odotetaan 
lisääntyvän. Muovisten kantokassien 
aiheuttama roskaantuminen aiheuttaa 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja
uhkaa kaikkia maailman ekosysteemejä, 
erityisesti meren ekosysteemejä ja muita 
erityisen haavoittuvia ekosysteemejä, 
kuten suojelualueita ja kansallispuistoja. 

Or. it

Tarkistus 39
Biljana Borzan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisäksi muovisten kantokassien 
kertymisellä ympäristöön on selkeästi 
kielteinen vaikutus tiettyihin matkailun 
kaltaisiin talouden aloihin.

Or. hr

Tarkistus 40
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Muovisten kantokassien 
vähentämistavoitteen saavuttamiseksi on 
panostettava erityisesti ennaltaehkäisyyn 
ja käytön minimointiin pyrkimällä siihen, 
että valmistajat käyttäisivät tuotteita 
suunnitellessaan vaihtoehtoisia ja 
kestävämpiä materiaaleja.

Or. es

Tarkistus 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
paksuudeltaan alle 50 mikronia, ja näitä 
kasseja käytetään uudestaan huomattavasti 
harvemmin kuin paksumpia muovisia 
kantokasseja, ja ne aiheuttavat muita 
helpommin roskaantumista, joka uhkaa 
merien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
kevyitä muovisia kantokasseja, ja näitä 
kasseja käytetään uudestaan huomattavasti 
harvemmin kuin paksumpia muovisia 
kantokasseja, ja ne aiheuttavat muita 
helpommin roskaantumista, joka uhkaa 
merien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

Or. de

Tarkistus 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
paksuudeltaan alle 50 mikronia, ja näitä 
kasseja käytetään uudestaan huomattavasti 

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
paksuudeltaan alle 50 mikronia, ja näitä 
kasseja käytetään uudestaan huomattavasti 



PE528.033v01-00 8/72 AM\1016927FI.doc

FI

harvemmin kuin paksumpia muovisia 
kantokasseja, ja ne aiheuttavat muita 
helpommin roskaantumista, joka uhkaa 
merien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

harvemmin kuin paksumpia muovisia 
kantokasseja, ne aiheuttavat muita 
helpommin roskaantumista ja kevyen 
painonsa vuoksi päätyvät 
todennäköisemmin hajalleen ympäristöön 
niin maalle kuin meriin, joka uhkaa 
merien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 43
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
paksuudeltaan alle 50 mikronia, ja näitä 
kasseja käytetään uudestaan huomattavasti 
harvemmin kuin paksumpia muovisia 
kantokasseja, ja ne aiheuttavat muita 
helpommin roskaantumista, joka uhkaa 
merien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
paksuudeltaan alle 50 mikronia, ja kassin 
paksuudesta riippuen näitä kasseja 
käytetään uudestaan joissakin 
jäsenvaltioissa huomattavasti harvemmin 
kuin paksumpia muovisia kantokasseja, ja 
ne aiheuttavat tämän vuoksi muita 
helpommin roskaantumista, joka uhkaa 
merien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 44
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
paksuudeltaan alle 50 mikronia, ja näitä 
kasseja käytetään uudestaan huomattavasti 
harvemmin kuin paksumpia muovisia 

(3) Unionissa käytettävistä muovisista 
kantokasseista selkeästi suurin osa on 
paksuudeltaan alle 50 mikronia, ja näitä 
kasseja käytetään uudestaan huomattavasti 
harvemmin kuin paksumpia muovisia 
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kantokasseja, ja ne aiheuttavat muita 
helpommin roskaantumista, joka uhkaa 
merien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

kantokasseja, ja ne päätyvät muita 
helpommin jätevirtoihin tai roskiksi, mikä
uhkaa merien ekosysteemejä 
maailmanlaajuisesti.

Or. bg

Tarkistus 45
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kevyet muoviset kantokassit ovat 
kertakäyttökasseja, koska niitä voi 
tavallisesti käyttää vain yhdellä 
ostoskerralla, vaikka niitä kenties voidaan 
käyttää uudelleen toisessa tarkoituksessa, 
kuten kotitalousjätteen keräämisessä ja 
kuljettamisessa.

Or. en

Tarkistus 46
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vaikka muoviset kantokassit olisivat 
täysin kierrätettäviä, niiden kierrätysaste 
unionissa on pieni, koska niille ei ole 
järjestetty erillistä keräystä.

Or. en

Tarkistus 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Teollisissa oloissa ja ympäristössä 
biohajoavat kantokassit tarjoavat 
mahdollisuuden ympäristörasituksen 
vähentämiseen sitoutuneissa 
jäsenvaltioissa. Yhteisen 
tutkimuskeskuksen tekniset ehdotukset 
jätevaiheen päättymistä koskeviksi 
kriteereiksi biohajoavalle jätteelle, EU:n 
standardi EN 13432 ja Euroopan 
parlamentin päätöslauselma ympäristössä 
olevaa muovijätettä koskevasta 
eurooppalaisesta strategiasta 
(2013/2113(INI)) sisältävät hyödyllisiä ja 
innovatiivisia aloitteita keinosta vähentää 
kevyiden muovisten kantokassien käyttöä 
ja niiden vaikutusta.

Or. en

Tarkistus 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Paksuudeltaan alle 10 mikronin 
muovisia kantokasseja käytetään 
tavallisesti tuoreiden ja pakkaamattomien 
elintarvikkeiden ostamisen yhteydessä. 
Niiden käyttöä on perusteltu hygieniaan, 
elintarvikkeiden turvallisuuteen ja 
vaihtoehtojen puuttumiseen liittyvillä 
syillä. Ennen näiden muovisten 
kantokassien käytön rajoittamista on 
otettava huomioon, että tällaiset muoviset 
kantokassit ovat vähemmän haitallisia 
kuin pakattujen tuotteiden pakkaukset. 
Tuoreiden ja pakkaamattomien tuotteiden 
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ostaminen ehkäisee elintarvikejätteen 
syntymistä, koska kuluttajalla on 
mahdollisuus ostaa haluamansa määrä 
tuotetta sen sijaan, että kuluttajan 
tarvitsisi ostaa etukäteen pakattu määrä 
tuotetta, minkä ansiosta myyjät voivat 
poistaa helpommin myynnistä virheellisiä 
tuotteita ilman, että heidän tarvitsee 
heittää roskiin kokonaisia eriä pakattuja 
tuotteita.

Or. es

Tarkistus 49
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Yksi keino puuttua roskaantumisen 
ongelmaan sekä alhaiseen keräys- ja 
kierrätysasteeseen voisi olla samanlainen 
panttijärjestelmä kuin useissa 
jäsenvaltioissa lasiin, muoviin ja metalliin 
sovellettavat järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 50
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla 
unionia kulutustottumusten, 
ympäristötietoisuuden sekä jäsenvaltioiden 
toimien tehokkuuden mukaisesti. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään 

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä ja kierrätysaste vaihtelee 
huomattavasti eri puolilla unionia 
kulutustottumusten, ympäristötietoisuuden, 
jätteiden keräys- ja kierrätysstrategioiden
sekä jäsenvaltioiden toimien tehokkuuden 
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muovisten kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta.

mukaisesti. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
onnistuneet vähentämään muovisten 
kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta.

Or. en

Tarkistus 51
Biljana Borzan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla 
unionia kulutustottumusten, 
ympäristötietoisuuden sekä jäsenvaltioiden 
toimien tehokkuuden mukaisesti. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään 
muovisten kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta.

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla 
unionia kulutustottumusten, 
ympäristötietoisuuden sekä jäsenvaltioiden 
toimien tehokkuuden mukaisesti. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään 
muovisten kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta. Yksittäisten jäsenvaltioiden 
tähänastiset saavutukset muovisten 
kantokassien kulutuksen määrän 
vähentämisessä olisikin otettava 
huomioon säädettäessä pakollisista 
toimenpiteistä ja tavoitteista.

Or. hr

Tarkistus 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla 
unionia kulutustottumusten,
ympäristötietoisuuden sekä jäsenvaltioiden 
toimien tehokkuuden mukaisesti. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään 
muovisten kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta.

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla 
unionia sekä kulutustottumusten ja
ympäristötietoisuuden että pääasiassa 
jäsenvaltioiden toimien tehokkuusasteen
mukaisesti. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
onnistuneet vähentämään muovisten 
kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta.

Or. en

Tarkistus 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla 
unionia kulutustottumusten, 
ympäristötietoisuuden sekä jäsenvaltioiden 
toimien tehokkuuden mukaisesti. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään 
muovisten kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta.

(4) Muovisten kantokassien kulutuksen 
määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla 
unionia kulutustottumusten, 
ympäristötietoisuuden sekä jäsenvaltioiden 
toimien tehokkuuden mukaisesti. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään 
muovisten kantokassien kulutuksen määrää 
huomattavasti. Keskimääräinen kulutuksen 
taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa 
on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 
20 prosenttia EU:n keskimääräisestä 
kulutuksesta. EU:n on aktiivisesti 
kannustettava muovisten kantokassien 
kierrätysasteen lisäämistä jäsenvaltioissa.

Or. sv
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Tarkistus 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Muovisten kantokassien käyttöä 
unionissa koskevista käytettävissä olevista 
tiedoista käy ilmi, että kulutus on vähäistä 
tai sitä voidaan vähentää sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa muovisia 
kantokasseja ei ole tarjolla 
elintarvikkeiden vähittäiskaupassa 
ilmaiseksi, vaan vähäistä maksua vastaan.

Or. de

Tarkistus 55
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Toisaalta on osoitettu, että 
tiedottaminen kuluttajille on ratkaisevan 
tärkeässä asemassa muovisten 
kantokassien vähentämistavoitteen 
saavuttamiseksi. Toimielinten on 
ponnisteltava siksi yleisön valistamiseksi 
muovin käytön ympäristövaikutuksista ja 
pyrittävä murtamaan nykyinen käsitys 
siitä, että muovi olisi harmiton, edullinen 
ja itsessään merkityksetön materiaali.

Or. es

Tarkistus 56
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Tämän vuoksi myös jäsenvaltioille 
on ehdotettava, että ne lisäisivät tavallisiin 
kasseihin pienen ilmoituksen tai 
varoituksen maatumattoman muovijätteen 
haitallisista vaikutuksista ympäristölle.

Or. es

Tarkistus 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään paksuudeltaan alle 50 
mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään paksuudeltaan alle 
25 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.
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Or. de

Perustelu

Paksuuden rajoittaminen 50 mikroniin johtaa paksumpien muovisten kantokassien 
valmistukseen ja siten luonnonvarojen tuhlauksen lisääntymiseen. Tämä on ympäristön ja 
talouden kannalta ongelmallista. Paksuuden rajoittaminen 25 mikroniin on näin ollen 
tarkoituksenmukaisempaa.

Tarkistus 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään merkittävästi paksuudeltaan 
alle 50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään paksuudeltaan alle 
50 mikronin ja rajallisten 
uudelleenkäyttömahdollisuuksien
muovisten kantokassien kulutusta jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19. marraskuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY säädettyjen unionin 
jätepolitiikan yleisten tavoitteiden ja 
jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 59
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään merkittävästi paksuudeltaan 
alle 50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään kertakäyttöisten muovisten 
kantokassien kulutusta jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta 
19. marraskuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY säädettyjen unionin 
jätepolitiikan yleisten tavoitteiden ja 
jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia (5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
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vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään merkittävästi paksuudeltaan 
alle 50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

vähennyksiä biohajoamattomien ja 
kompostoitumattomien kevyiden 
muovisten kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään merkittävästi 
biohajoamattomien ja 
kompostoitumattomien paksuudeltaan alle 
50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian sekä EU:n standardin 
EN 13432 mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät ja 
ominaislaatu yksittäisissä jäsenvaltioissa 
siten, että korkeammat määrät ja 
ympäristölle haitallisemmat tyypit
edellyttävät kunnianhimoisempia toimia. 
Jotta voidaan seurata edistymistä 
biohajoamattomien ja 
kompostoitumattomien kevyiden 
muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
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toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään paksuudeltaan alle 50 
mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään muovisten kantokassien 
kulutusta ja edistetään niiden 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19. 
marraskuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY säädettyjen unionin 
jätepolitiikan yleisten tavoitteiden ja 
jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 62
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään paksuudeltaan alle 
50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään paksuudeltaan alle 
50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
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huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät ja niiden 
seurannaisilmiöt yksittäisissä 
jäsenvaltioissa sekä mahdolliset 
vaihtoehdot siten, että korkeammat määrät 
edellyttävät kunnianhimoisempia toimia. 
Jotta voidaan seurata edistymistä kevyiden 
muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. bg

Tarkistus 63
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään merkittävästi paksuudeltaan 
alle 50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten 
viranomaisten on toimitettava tietoja 
niiden käytöstä direktiivin 94/62/EY 17 

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään merkittävästi paksuudeltaan 
alle 50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen 
unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden 
ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisia viranomaisia 
kehotetaan toimittamaan tietoja niiden 
käytöstä direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
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artiklan mukaisesti. mukaisesti, kun se on käytännössä 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 64
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 а) Jäsenvaltioiden olisi sidosryhmiä 
kuultuaan otettava käyttöön vaihtoehtoja 
paksuudeltaan alle 50 mikronin 
muovisten kantokassien korvaamiseksi 
ottaen huomioon niiden tuotteiden 
luonteen, joissa näitä käytetään. 

Or. bg

Tarkistus 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä, 
sekä markkinoille saattamista koskeviin 
rajoituksiin, kuten kieltoja, joilla 
poiketaan direktiivin 94/62/EY 18 
artiklasta; tällöin on noudatettava 
Euroopan unionin toiminnasta annetun 
sopimuksen 34–36 artiklassa esitettyjä 
vaatimuksia.

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä.

Or. de
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Perustelu

Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi ei tarvita kieltoja. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi on maltillisempia keinoja, kuten muovisten kantokassien myynti.

Tarkistus 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä, 
sekä markkinoille saattamista koskeviin 
rajoituksiin, kuten kieltoja, joilla poiketaan 
direktiivin 94/62/EY 18 artiklasta; tällöin 
on noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 34–
36 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä 
ja jotka ovat saastuttaja maksaa 
-periaatteen mukaisia, sekä markkinoille 
saattamista koskeviin rajoituksiin, kuten 
kieltoja, joilla poiketaan direktiivin 
94/62/EY 18 artiklasta; tällöin on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 34–36 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 67
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä, 
sekä markkinoille saattamista koskeviin 
rajoituksiin, kuten kieltoja, joilla poiketaan 
direktiivin 94/62/EY 18 artiklasta; tällöin 

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää biohajoamattomien ja 
kompostoitumattomien muovisten 
kantokassien käyttöä, sekä markkinoille 
saattamista koskeviin rajoituksiin, kuten 
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on noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 34–
36 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

kieltoja, joilla poiketaan direktiivin 
94/62/EY 18 artiklasta; tällöin on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 34–36 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 68
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä, 
sekä markkinoille saattamista koskeviin 
rajoituksiin, kuten kieltoja, joilla poiketaan 
direktiivin 94/62/EY 18 artiklasta; tällöin 
on noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 34–
36 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

(6) Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
toimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä 
ja ongelmien erityisluonteen mukaisesti, 
ja ne voivat olla taloudellisia välineitä, 
kuten veroja ja maksuja, jotka ovat 
osoittautuneet erityisen tehokkaiksi 
pyrkimyksissä vähentää muovisten 
kantokassien käyttöä, sekä markkinoille 
saattamista koskeviin rajoituksiin, kuten 
kieltoja, joilla poiketaan direktiivin 
94/62/EY 18 artiklasta; tällöin on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 34–36 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia.

Or. bg

Tarkistus 69
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten 
veroja ja maksuja, jotka ovat 

(6) Muita kuin lainsäädäntötoimenpiteitä 
ja ei-sitovia EU:n toimenpiteitä, joita 
jäsenvaltioille voidaan suositella, voivat 
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osoittautuneet erityisen tehokkaiksi 
pyrkimyksissä vähentää muovisten 
kantokassien käyttöä, sekä markkinoille 
saattamista koskeviin rajoituksiin, kuten 
kieltoja, joilla poiketaan direktiivin 
94/62/EY 18 artiklasta; tällöin on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 34–36 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia.

olla vapaaehtoiset 
vähentämissuunnitelmat, joihin sisältyy
positiivisia palkkiovälineitä, ja ostosten 
tekijän mahdollisuus käyttää uudelleen 
nykyistä kevyttä muovista kantokassia, 
uudelleenkäytettävää muuta kuin 
muovista kestokassia tai ekologista ja 
biohajoavaa kassia sekä markkinoille 
saattamista koskevat rajoitukset, kuten 
kiellot, joilla poiketaan direktiivin 
94/62/EY 18 artiklasta; tällöin on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 34–36 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava viime kädessä vapaasti päättää, kuinka ne puuttuvat muovisiin 
kantokasseihin liittyvään ympäristöongelmaan realistisella tavalla, joka sopii ostosten 
tekijöille, ihmisten käytännön elämään ja heidän mahdollisesti kohtaamiinsa taloudellisiin 
rajoituksiin. Myönteisten palkitsevien välineiden, kuten asiakaskorttien ja rahallisten 
palautusten, käyttö pakollisten sanktioiden sijaan saa ostosten tekijät todennäköisemmin 
halukkaiksi muuttamaan kulutustottumuksiaan ja vähentämään muovisten kantokassien 
käyttöä.

Tarkistus 70
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten 
veroja ja maksuja, jotka ovat 
osoittautuneet erityisen tehokkaiksi 
pyrkimyksissä vähentää muovisten 
kantokassien käyttöä, sekä markkinoille 
saattamista koskeviin rajoituksiin, kuten 
kieltoja, joilla poiketaan direktiivin 
94/62/EY 18 artiklasta; tällöin on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 34–36 artiklassa 

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin olisi 
sisällytettävä maksuja, jotka ovat 
osoittautuneet erityisen tehokkaiksi 
pyrkimyksissä vähentää muovisten 
kantokassien käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että jälleenmyyjät eivät 
tarjoa kantokasseja, myöskään 
biohajoavia kasseja, ja etenkään 
muunlaisia muovisia kantokasseja kuin 
erittäin kevyitä muovisia kantokasseja tai 
tällaisten erittäin kevyiden muovisten 
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esitettyjä vaatimuksia. kantokassien vaihtoehtoja veloituksetta 
tavaroiden tai tuotteiden myyntipisteessä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
taloudellisia välineitä, kuten veroja, sekä 
markkinoille saattamista koskevia 
rajoituksia, kuten kieltoja, joilla poiketaan 
direktiivin 94/62/EY 18 artiklasta; tällöin 
on noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 34–
36 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 71
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä, 
sekä markkinoille saattamista koskeviin 
rajoituksiin, kuten kieltoja, joilla poiketaan 
direktiivin 94/62/EY 18 artiklasta; tällöin 
on noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 34–
36 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi 
kuulua taloudellisia välineitä, kuten veroja 
ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet 
erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä 
vähentää muovisten kantokassien käyttöä, 
sekä markkinoille saattamista koskeviin 
rajoituksiin, kuten kieltoja, joilla poiketaan 
direktiivin 94/62/EY 18 artiklasta; tällöin 
on noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 34–
36 artiklassa esitettyjä vaatimuksia. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
toimenpiteitä estääkseen kevyiden 
muovisten kantokassien päätymisen 
kaatopaikoille.

Or. en

Tarkistus 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kuluttajille yleisesti ja erityisesti 
lapsille suunnatuilla valistusohjelmilla 
olisi oltava erityinen asema muovisten 
kantokassien vähentämisessä. 
Valistusohjelmien täytäntöönpanosta olisi 
vastattava sekä jäsenvaltioiden että 
jälleenmyyjien tavaroiden ja tuotteiden 
myyntipisteissä.

Or. en

Tarkistus 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Irtonaisten ja pakkaamattomien 
tuotteiden pakkaamiseen käytettävät 
kantokassit ovat tarpeen 
elintarvikehygienian ja kuluttajien 
turvallisuuden kannalta, ja ne olisi 
suljettava tämän direktiivin 
vähennystavoitteen ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Elintarvikehygienian ja kansanterveyden takaaminen on hyvin tärkeää. Irtonaisten ja 
pakkaamattomien tuotteiden kääreinä käytettävät kantokassit auttavat turvaamaan 
elintarvikehygienian ja kuluttajien turvallisuuden, eikä niille ole tällä hetkellä olemassa 
vaihtoehtoja. Tämän vuoksi nämä kantokassit olisi jätettävä vähennystavoitteen ulkopuolelle.

Tarkistus 74
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kuivien, irtonaisten ja 
pakkaamattomien elintarvikkeiden (kuten 
hedelmien, vihannesten ja makeisten) 
kääreinä käytettävät muoviset kantokassit 
täyttävät myös elintarvikehygieniaan 
liittyvän tärkeän tehtävän. Nämä 
kantokassit lisäävät kuitenkin osaltaan 
merkittävästi roskaamista, ja niiden 
käyttöä olisi vähennettävä tai ne olisi 
korvattava kestävistä ja uusiutuvista 
materiaaleista valmistetuilla
kantokasseilla.

Or. en

Tarkistus 75
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kosteiden, irtonaisten ja 
pakkaamattomien elintarvikkeiden, kuten 
raa’an lihan, kalan ja maitotuotteiden tai 
pakkaamattomien einestuotteiden 
kääreinä käytettävät kantokassit ovat 
tarpeen elintarvikehygienian kannalta, ja 
ne olisi suljettava tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Koska raa’an lihan, kalan ja maitotuotteiden tai pakkaamattomien einestuotteiden 
pakkaamiseen ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoja, ne olisi suljettava tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 76
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kosteiden, irtonaisten ja 
pakkaamattomien elintarvikkeiden, kuten 
raa'an lihan, kalan ja meijerituotteiden 
kääreinä käytettäviä erittäin kevyitä 
muovisia kantokasseja tai välittömästi 
taikka hyvin pian oston jälkeen 
kulutettaviksi tarkoitettujen 
pakkaamattomien elintarvikkeiden 
kääreinä käytettäviä muunlaisia kasseja 
tarvitaan elintarvikehygienian vuoksi ja 
ne olisi siksi jätettävä tämän direktiivin 
mukaisen vähennystavoitteen 
ulkopuolelle.

Or. fr

Perustelu

On aiheellista olla rajoittamatta tietynlaisten kassien käyttöä elintarvikehygienian ja 
kuluttajansuojan vuoksi. Näin ollen useimmin välittömästi kulutettavaksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden kääreinä käytettävät erittäin kevyet muoviset tai muusta materiaalista, kuten 
paperista, valmistetut kantokassit olisi jätettävä tämän direktiivin mukaisen 
vähennystavoitteen ulkopuolelle.

Tarkistus 77
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kuivien, irtonaisten ja 
pakkaamattomien elintarvikkeiden, kuten 
hedelmien, vihannesten ja makeisten 
kääreinä käytettäviä muovisia 
kantokasseja käytetään muihinkin 
tarkoituksiin kuin kantamiseen. 
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Kuitenkin tällaiset kantokassit voivat 
pahentaa roskaantumista merkittävästi. 
Sen vuoksi niitä olisi vähennettävä tai ne 
olisi asteittain korvattava kantokasseilla, 
jotka valmistetaan biopohjaisista ja 
kompostoitavista materiaaleista, joiden 
raaka-aineet saadaan kestävällä tavalla 
tai kierrätetystä materiaalista.

Or. fr

Perustelu

Esittelijän tarkistuksessa 7, joka liittyy johdanto-osan 6 kappaleeseen, olisi otettava 
huomioon muukin materiaali kuin kierrätyspaperi ja mainittava kierrätetyt materiaalit 
laajemmin tarkasteltuna.

Tarkistus 78
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kuivien, irtonaisten ja 
pakkaamattomien elintarvikkeiden kuten 
hedelmien, vihannesten ja makeisten 
kääreinä käytettäviä erittäin kevyitä 
muovisia kantokasseja käytetään 
muihinkin tarkoituksiin kuin 
kantamiseen. Tällaiset kantokassit voivat 
kuitenkin pahentaa roskaantumista 
merkittävästi. Sen vuoksi niitä olisi 
vähennettävä tai ne olisi asteittain 
korvattava kantokasseilla, jotka ovat 
kompostoitavia ja tehtyjä vähintään 50-
prosenttisesti biopohjaisista 
materiaaleista, joiden raaka-aineet 
saadaan kestävällä tavalla, tai 
kierrätetystä paperista.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi myös tarkasteltava mahdollisuutta vähentää kuivien hedelmien, 
vihannesten ja makeisten kääreinä käytettävien erittäin kevyiden muovisten kantokassien 
käyttöä. Vaihtoehtoisesti ne voitaisiin korvata kantokasseilla, jotka ovat täysin kompostoituvia 
ja valmistetaan vähintään 50-prosenttisesti biopohjaisista materiaaleista, joiden raaka-aineet 
saadaan kestävällä tavalla, tai kierrätetystä paperista.

Tarkistus 79
Biljana Borzan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, ei tulisi 
aiheuttaa pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä.

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, ei tulisi 
aiheuttaa pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä, joka on yhtä haitallista tai 
vieläkin haitallisempaa ympäristölle.

Or. hr

Tarkistus 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, ei tulisi 
aiheuttaa pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä.

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, olisi 
johdettava merkittävään kevyiden 
muovisten kantokassien kulutuksen 
vähenemiseen eikä niiden tulisi aiheuttaa 
pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä.

Or. en

Tarkistus 81
Vittorio Prodi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, ei tulisi 
aiheuttaa pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä.

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
kompostoitumattomien, 
biohajoamattomien kevyiden muovisten 
kantokassien kulutusta, ei tulisi aiheuttaa 
pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä.

Or. en

Tarkistus 82
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään
muovisten kantokassien kulutusta, ei tulisi 
aiheuttaa pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä.

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, ei tulisi 
aiheuttaa pakkauksien ja jätteen
syntymisen yleistä lisääntymistä.

Or. en

Tarkistus 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Euroopan unionin on kannustettava 
toimien toteuttamista, jotta suurempi osa 
jäsenvaltioissa käytetyistä muovisista 
kantokasseista valmistetaan maatuvasta ja 
kompostoitavasta materiaalista, joiden 
haitallinen vaikutus ympäristöön on 
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vähäisempi kuin perinteisen 
muovimateriaalin.

Or. sv

Tarkistus 84
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämän direktiivin vaatimuksia olisi 
sovellettava myös biohajoaviin 
kantokasseihin. Ne ovat siirtymävaiheen 
väline, joiden käyttöä ei pidä edistää 
pitkäaikaisena vaihtoehtona 
kertakäyttöisten muovisten kassien 
käytölle. Tämän direktiivin päätavoitteena 
olisi oltava kantokassien kokonaiskäytön 
vähentäminen.

Or. en

Perustelu

Biohajoavat kantokassit edellyttävät joko öljytuotteiden tai kasviperäisen tärkkelyksen 
tuotantoa, ja niiden hajoamisen lyhytaikaisista vaikutuksista ympäristöön, erityisesti 
merieläimiin, ei ole varmuutta.

Tarkistus 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Haitallisten aineiden, kuten 
hormonitoimintaa häiritsevien 
kemikaalien, käyttö on ehdottomasti 
kiellettävä muovisten kantokassien 
valmistuksen yhteydessä, jotta taataan 
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ympäristön ja ihmisten terveyden 
asianmukainen suojelu. 

Or. sv

Tarkistus 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jotta ei haitata sisämarkkinoiden 
toimintaa, käytettäviin materiaaleihin 
olisi sovellettava samoja ehtoja koko 
EU:ssa. Yksittäisten materiaalien syrjintä 
yksittäisissä jäsenvaltioissa vaikeuttaa 
kierrätystä ja kauppaa.

Or. de

Tarkistus 87
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – -2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 3 artiklaan -2 a kohta 
seuraavasti:

”-2 a. ”kantokasseilla” kuluttajille 
tavaroiden tai tuotteiden myyntipisteessä 
tarjottavia kasseja tavaroiden 
kuljettamiseen. Kosteiden, irtonaisten ja 
pakkaamattomien tuotteiden, kuten 
raa’an lihan, kalan ja maitotuotteiden tai 
pakkaamattomien einestuotteiden 
kääreinä käytettäviä ja 
elintarvikehygienian kannalta 
välttämättömiä kasseja ei katsota 
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kantokasseiksi.”

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa tämän muutossäädöksen laajentamista kaikkiin kantokasseihin. Näin ollen 
olisi otettava käyttöön kantokasseja koskeva yleinen määritelmä. On kuitenkin täsmennettävä, 
että määritelmän ulkopuolelle jäävät kosteiden elintarvikkeiden tai einestuotteiden kääreenä 
elintarvikehygienian kannalta välttämättömät kassit.

Tarkistus 88
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – -2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 3 artiklaan -2 a kohta 
seuraavasti:

ˮ-2 a. ”kantokasseilla” kasseja, joita 
toimitetaan kuluttajille tavaroiden tai 
tuotteiden myyntipisteessä, lukuun 
ottamatta kasseja, joita tarvitaan 
elintarvikehygienian vuoksi ja joita 
käytetään pakkaamattomien 
elintarvikkeiden tai välittömästi taikka 
hyvin pian oston jälkeen kulutettaviksi 
tarkoitettujen pakkaamattomien ruokien 
ja juomien kääreinä;ˮ

Or. fr

Perustelu

On aiheellista olla rajoittamatta tietynlaisten kassien käyttöä elintarvikehygienian ja 
kuluttajansuojan vuoksi. Näin ollen useimmin välittömästi kulutettavaksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden kääreinä käytettävät erittäin kevyet muoviset tai muusta materiaalista, kuten 
paperista, valmistetut kantokassit olisi jätettävä tämän direktiivin mukaisen 
vähennystavoitteen ulkopuolelle.
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Tarkistus 89
Christa Klaß, Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – -2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 3 artiklaan -2 a kohta 
seuraavasti:

”-2 a. ”kantokasseilla” kuluttajille 
myyntipisteestä poistuttaessa tarjottuja 
tavaroiden ja tuotteiden kuljettamiseen 
tarkoitettuja kasseja lukuun ottamatta 
hygieniatarkoituksessa välttämättömiä 
kasseja pakkaamattomille einestuotteille 
tai elintarvikkeille tai juomille, jotka on 
tarkoitettu nautittavaksi välittömästi tai 
hyvin pian hankinnan jälkeen.”

Or. en

Perustelu

Vaikka direktiiviä on laajennettava kattamaan kaikki tavaroiden kuljettamiseen 
myyntipisteestä käytetyt kassit, on tiettyjä tilanteita, joissa elintarvikehygienia, kuluttajien 
turvallisuus (ja kansanterveys) ja kuluttajien mukavuus edellyttävät kasseja. Näissä 
tapauksissa esimerkiksi uudelleenkäytettävät kassit eivät hygieniavaatimusten vuoksi tule 
kysymykseen.

Tarkistus 90
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 94/62/EY 
3 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
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valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 20 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

Or. it

Tarkistus 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 25 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteen kassalla.

Or. de

Perustelu

Paksuuden rajoittaminen 50 mikroniin johtaa paksumpien muovisten kantokassien 
valmistukseen ja siten luonnonvarojen tuhlauksen lisääntymiseen. Tämä on ympäristön ja 
talouden kannalta ongelmallista. Paksuuden rajoittaminen 25 mikroniin on näin ollen 
tarkoituksenmukaisempaa.

Tarkistus 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja 
uudelleenkäytettävyysaste alle 125 kertaa
ja joita toimitetaan kuluttajille tuotteiden 
tai tavaroiden myyntipisteessä.

Or. en

Tarkistus 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 96/62/EY
3 artikla – 2 a kohta 

Komission teksti Tarkistus

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

”muovisilla kantokasseilla" muovisista 
materiaaleista, sellaisina kuin ne 
määritellään komission asetuksen (EU) N:o 
10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

Or. es

Tarkistus 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden alimman 
kynnysarvon paksuus on vähintään
50 mikronia ja joita toimitetaan kuluttajille 
tuotteiden tai tavaroiden myyntipisteessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön vähimmäispaksuuden kynnysarvo kaikissa jäsenvaltioissa 
EU:n tasolla. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapaasti määrittää kevyiksi muovisiksi 
kantokasseiksi kassit, joiden paksuus on enemmän kuin 50 mikronia sisäisen kysynnän 
mukaisesti. Tämä olisi paras tapa olla rankaisematta jäsenvaltioita, joissa on jo otettu 
käyttöön tehokkaita toimenpiteitä tässä asiassa, ja muut jäsenvaltiot voivat vapaasti valita 
niiden erityisiin jätehuoltojärjestelmiin soveltuvat ratkaisut.

Tarkistus 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
tavallisesti alle 50 mikronia ja joita 
toimitetaan kuluttajille tuotteiden tai 
tavaroiden myyntipisteessä.

Or. en
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Tarkistus 96
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 94/62/EY 
3 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
alle 50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen (EU) 
N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kertakäyttöisiä kasseja, joita 
toimitetaan kuluttajille tuotteiden tai 
tavaroiden myyntipisteessä.

Or. en

Perustelu

Paksuuden vahvistaminen 50 mikroniin on haitallinen ”yhden koon” lähestymistapa, koska 
muovisten kantokassien käyttökulttuuri vaihtelee paljon jäsenvaltioiden kesken. Sen sijaan 
olisi keskityttävä uudelleenkäytettävyyteen, kassien laatuun ja kuluttajille suunnattaviin 
tiedotuskampanjoihin. Saatavilla on paljon vahvoja ja uudelleenkäytettäviä muovisia kasseja, 
joiden paksuus on alle 50 mikronia.

Tarkistus 97
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 3 artiklaan 2 b kohta 
seuraavasti:

”2 b. ”erittäin kevyillä muovisilla 
kantokasseilla” muovisista materiaaleista, 
sellaisina kuin ne määritellään asetuksen 
(EU) N:o 10/2011 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on
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alle 10 mikronia;”

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy esittelijän esittämään kantokassien uuteen määritelmään. Erittäin kevyiden 
muovisten kantokassien erityistarkoituksen vuoksi ne on määriteltävä erikseen. Erittäin kevyet 
muoviset kantokassit olisi määriteltävä alle 10 mikronin seinämäpaksuuden perusteella.

Tarkistus 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 3 artiklaan 2 b kohta 
seuraavasti:

”2 b. ”uudelleenkäytettävillä 
kantokasseilla” kasseja, joita voidaan 
käyttää uudelleen vähintään 125 kertaa;”

Or. en

Tarkistus 99
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisätään 3 artiklaan 2 c kohta 
seuraavasti:

”2 c. ”biopohjaisilla materiaaleilla” 
biomassasta saatavia materiaaleja;”
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Or. en

Perustelu

Biopohjaisille materiaaleille olisi annettava selkeä määritelmä. Euroopan 
standardointikomitean käyttämän terminologian mukaan määritelmän on viitattava 
ainoastaan materiaalin alkuperään.

Tarkistus 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Lisätään 3 artiklaan 2 c kohta 
seuraavasti:

”2 c. ”teollisissa olosuhteissa 
biohajoavilla kasseilla” kasseja, jotka 
hajotetaan EU:n standardin EN 13432 
mukaisissa teollisissa laitoksissa ja jotka 
on tämän vuoksi kerättävä käyttöiän 
lopussa;”

Or. en

Tarkistus 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään 3 artiklaan 2 d kohta 
seuraavasti:

”2 d. ”ympäristössä biohajoavilla 
kasseilla" kasseja, jotka voidaan kaikissa 
oloissa vapauttaa ympäristöön (esim. 
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veteen, maahan) ja jotka hajoavat 
20 viikon kuluessa, jolloin niiden arvokas 
materiaali palautuu ekosysteemiin. 
Ympäristössä biohajoavat kassien, jotka 
hajoavat maassa, mutta eivät vedessä, 
paksuuden on oltava vähintään 
50 mikronia;”

Or. en

Tarkistus 102
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 3 artiklaan 2 d kohta 
seuraavasti:

”2 d. ”kompostoituvilla kantokasseilla” 
kantokasseja, jotka hajoavat teollisessa 
kompostoinnissa vähintään 90-
prosenttisesti 12 viikon kuluessa;”

Or. en

Perustelu

Kantokassit eivät saa aiheuttaa ongelmia kompostoinnissa. Niiden on tämän vuoksi hajottava 
standardoidussa kompostoitumisajassa teollisissa laitoksissa.

Tarkistus 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – -1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 4 artiklaan uusi -1 a kohta 
seuraavasti:

”-1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että pakkaukset valmistetaan siten, että ne 
eivät sisällä yli 0,01 prosentin 
pitoisuuksina syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia tai 
lisääntymismyrkyllisiä aineita tai 
hormonaalisia haitta-aineita, ja 
varmistettava, että ne eivät sisällä hapen 
kanssa reagoidessaan hajoavia muoveja 
sellaisina kuin ne kuvataan 
asianomaisessa unionin lainsäädännössä. 
Nämä toimenpiteet on toteutettava … 
päivään …kuuta ...mennessä* .

____________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.”

Or. en

Tarkistus 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kestävällä tavalla kevyiden muovisten 
kantokassien kulutusta vähintään 
80 prosenttia alueellaan verrattuna 
keskimääräiseen kulutukseen unionissa 
vuonna 2010, kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta.
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Or. en

Perustelu

On varmistettava, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan pitkän 
ajanjakson vaikutukset. Tämän vuoksi tavoitteeseen on pyrittävä myös direktiivissä esitetyn 
määräajan (kaksi vuotta voimaantulon jälkeen) päätyttyä.

Tarkistus 105
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
EU standardin EN 13432 mukaisten
biohajoamattomien, 
kompostoitumattomien kevyiden 
muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 106
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien
kulutusta alueellaan, kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden, joissa kevyitä muovisia 
kantokasseja kulutetaan enemmän kuin 
40 kappaletta henkeä ja vuotta kohti, on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään 
vähentämään kulutusta niiden alueella, 
kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
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voimaantulosta, jotta saavutetaan 
40:tä kantokassia henkeä ja vuotta kohti 
koskeva tavoite. Muita jäsenvaltioita 
kehotetaan jatkamaan toimien 
toteuttamista, jotta ne voivat myös
vähentää kevyiden muovisten 
kantokassien kulutusta.

Or. fr

Perustelu

Merkittäviä toimenpiteitä toteuttaneita jäsenvaltioita ei pidä rangaista.

Tarkistus 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

1 a. Jäsenvaltioita on rohkaistava 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla pyritään 
vähentämään kevyiden muovisten 
kantokassien kulutusta alueellaan, kahden 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 108
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY 
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan vähintään 70 prosentilla 
verrattuna keskimääräiseen kulutukseen 
unionissa vuonna 2010, kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava
toimenpiteitä, joilla pyritään 
vähentämään kevyiden muovisten 
kantokassien kulutusta alueellaan 
vähintään 80 prosentilla verrattuna 
keskimääräiseen kulutukseen unionissa 
vuonna 2010, neljän vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. es

Tarkistus 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
muovisten kantokassien kulutusta ja 
edistämään niiden uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä alueellaan, kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. es

Tarkistus 110
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
merkittävästi kevyiden muovisten 
kantokassien kulutusta alueellaan, kahden 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta.

1 a. Jäsenvaltioiden on kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta toteutettava toimenpiteitä, 
joilla pyritään vähentämään vähintään 
50 prosentilla viiden vuoden kuluessa 
kansallisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä kevyiden muovisten 
kantokassien kulutusta alueellaan 
verrattuna keskimääräiseen kulutukseen 
unionissa vuonna 2010.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään 
vähentämään niiden alueella 
hygieniatarkoituksessa välttämättömien 
kevyiden muovisten kantokassien käyttöä 
pakkaamattomille einestuotteille tai 
elintarvikkeille tai juomille, jotka on 
tarkoitettu nautittavaksi välittömästi tai 
hyvin pian hankinnan jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta. Niiden on 
tarvittaessa otettava huomioon 
vähennykset, jotka on jo saavutettu 
täytäntöönpantujen eri alakohtaisten 
aloitteiden välityksellä, jotta vältetään 
päällekkäisyys olemassa olevien 
käytäntöjen kanssa.

Or. fr

Perustelu

Ranskassa on kehitetty lukuisia vapaaehtoisuuteen perustuvia ohjelmia, joiden myötä on voitu 
vähentää kevyiden muovisten kantokassien määrää yli 90 prosenttia vuodesta 2002 alkaen. 
On siis annettava tunnustusta jo toteutetuille vapaaehtoisille toimenpiteille (mikäli on 
todistettavissa, että ne tuottavat tulosta) ja vältettävä sitä, että uudet kansalliset toimet ovat 
päällekkäisiä jo käyttöön otettujen toimien kanssa.

Tarkistus 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
80 prosentilla vuoteen 2018 mennessä
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kulutusta alueellaan, kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

kevyen muovin kulutusta alueellaan 
verrattuna niiden keskimääräiseen 
kulutukseen vuonna 2010.

Or. en

Tarkistus 114
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

1 а. Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelmia
ja toteutettava niiden 
täytäntöönpanemiseksi käytännön
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. bg

Tarkistus 115
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 64/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
vähintään 80 prosenttia alueellaan, kahden 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Vuodesta 2020 alkaen 
jäsenvaltioiden on lopetettava kevyiden 
muovisten kantokassien, myös 
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biohajoavien kassien, tarjonta.

Or. en

Perustelu

Pelkät hinnoittelutoimenpiteet eivät riitä muovisten kassien määrän vähentämiseen. Kaikista 
Euroopan komission tarkastelemista vaihtoehdoista paras olisi kertakäyttöisten muovisten 
kassien kielto, mitä tulee ympäristövaikutuksiin.

Tarkistus 116
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY 
4 artikla – 1 a kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähennykset on toteutettava verrattuna 
[kalenterivuoden 2010 käytettyjen 
kevyiden muovisten kantokassien 
kokonaismäärään] (”perusskenaario”), 
elleivät jäsenvaltiot ole jo toteuttaneet 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 117
Christa Klaß, Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY 
4 artikla – 1 a kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on 
tutkittava erityisesti, voiko muovisten 
kantokassien maksullisuus 
elintarvikkeiden vähittäiskaupassa auttaa 
vähentämään kulutusta.
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Or. de

Tarkistus 118
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita,
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, 
mitä tämän direktiivin 18 artiklassa 
säädetään.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita sekä
taloudellisia välineitä.

Or. it

Tarkistus 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita,
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, 
mitä tämän direktiivin 18 artiklassa 
säädetään.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita ja
taloudellisia välineitä.

Or. de

Perustelu

Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi ei tarvita kieltoja. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi on maltillisempia keinoja, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi eri 
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jäsenvaltioissa, kuten muovisten kantokassien myynti.

Tarkistus 120
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia 
vähennystavoitteita tai kansallisia kieltoja, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Or. en

Tarkistus 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään. 
Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan saa 
olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen.

Or. en
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Perustelu

Toimenpiteiden, joilla vähennetään kevyiden muovisten kantokassien kulutusta, olisi oltava 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, eikä niillä saa rikkoa perussopimuksen sisämarkkinoita 
koskevia määräyksiä.

Tarkistus 122
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, kuluttajille 
suunnattuja tiedostuskampanjoita ja 
päivittäistavarakauppojen kaltaisten 
yritysten kampanjoita, vapaaehtoisia 
sitoumuksia, taloudellisia välineitä sekä 
markkinoille saattamisen rajoituksia 
poiketen siitä, mitä tämän direktiivin 
18 artiklassa säädetään.

Or. en

Tarkistus 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Jäsenvaltioille suositeltaviin muihin kuin 
lainsäädäntötoimenpiteisiin ja ei-sitoviin 
toimenpiteisiin voi kuulua vapaaehtoisia 
vähennyssuunnitelmia, joihin sisältyy 
positiivisia taloudellisia palkkiovälineitä 
sekä markkinoille saattamisen rajoituksia 
poiketen siitä, mitä tämän direktiivin 
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18 artiklassa säädetään.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava viime kädessä päättää, kuinka ne puuttuvat muovisiin 
kantokasseihin liittyvään ympäristöongelmaan realistisella tavalla, joka sopii ostosten 
tekijöille, ihmisten käytännön elämään ja heidän mahdollisesti kohtaamiinsa taloudellisiin 
rajoituksiin. Myönteisten palkitsevien välineiden, kuten asiakaskorttien ja rahallisten 
palautusten, käyttö pakollisten sanktioiden sijaan saa ostosten tekijät todennäköisemmin 
halukkaiksi muuttamaan kulutustottumuksiaan ja vähentämään muovisten kantokassien 
käyttöä.

Tarkistus 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kuluttajille yleisesti ja erityisesti lapsille 
suunnattuja valistusohjelmia, kansallisia 
vähennystavoitteita, taloudellisia välineitä 
sekä markkinoille saattamisen rajoituksia 
poiketen siitä, mitä tämän direktiivin 
18 artiklassa säädetään. Markkinoille 
saattamisen rajoituksilla ei kuitenkaan 
saa kieltää kokonaan kevyiden muovisten 
kantokassien käyttöä.

Or. en

Tarkistus 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY 
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään. 
Jäsenvaltiot voivat säätää tiukempia 
määräyksiä tai poikkeuksia 
paksuudeltaan alle 10 mikronin 
muovisille kantokasseille hygieniaan, 
elintarvikkeiden turvallisuuteen, 
kulutustottumuksiin tai olemassa oleviin 
vaihtoehtoihin liittyvistä syistä tai 
estääkseen elintarvikkeiden päätymisen 
jätteeksi. Jäsenvaltiot voivat myös säätää 
väljempiä määräyksiä paksuudeltaan yli 
50 mikronin muovisille kantokasseille 
niiden korkeamman 
uudelleenkäyttöasteen vuoksi.

Or. es

Tarkistus 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä 
innovatiivisia ratkaisuja, kansallisia 
vähennystavoitteita, taloudellisia välineitä 
sekä markkinoille saattamisen rajoituksia 
poiketen siitä, mitä tämän direktiivin 
18 artiklassa säädetään.

Or. en



PE528.033v01-00 56/72 AM\1016927FI.doc

FI

Tarkistus 127
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Näihin ohjelmiin kuuluu kansallisia 
vähennystavoitteita, taloudellisia välineitä 
sekä markkinoille saattamisen rajoituksia 
poiketen siitä, mitä tämän direktiivin 
18 artiklassa säädetään.

Or. bg

Tarkistus 128
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä sekä markkinoille 
saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 
tämän direktiivin 18 artiklassa säädetään.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua 
kansallisia vähennystavoitteita, 
taloudellisia välineitä ja sääntelyvälineitä
sekä markkinoille saattamisen rajoituksia 
poiketen siitä, mitä tämän direktiivin 
18 artiklassa säädetään.

Or. en

Tarkistus 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 d kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta 
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Komission teksti Tarkistus

(2 d) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Hapen kanssa reagoidessaan 
biohajoavat kassit eivät täytä tässä 
direktiivissä esitettyjä tavoitteita, ja ne on 
kiellettävä.”

Or. en

Tarkistus 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Tässä direktiivissä esitettyjä 
toimenpiteitä ei sovelleta biohajoaviin 
kevyisiin muovisiin kantokasseihin, jotka 
ovat kierrätettävissä orgaanisesti, 
edellyttäen että kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

a) niitä ei tarjota maksutta,

b) niitä käytetään alueella, jossa 
jätehuollosta vastaava toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt ne osaksi 
biojätekeräystä ja kierrätystä koskeviin 
suunnitelmiin, 

c) niissä on selkeät merkinnät, joista 
kuluttajat saavat tietoa niiden 
jatkokäytöstä erikseen kerättävänä 
biojätteenä,

d) ne ovat EN 13432 -standardin 
mukaisia,

e) ne ovat biologisesti hajoavia siten, että 
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kaikki materiaali hajoaa hiilidioksidiksi, 
biomassaksi ja vedeksi luonnollisissa 
olosuhteissa alle kahdessa vuodessa. ”

Or. en

Tarkistus 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet 
käyttöön biojätteen orgaanisen 
kierrätyksen, voivat jättää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
EN 13432 -standardin mukaiset kevyet 
muoviset kantokassit, edellyttäen että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i) niitä ei tarjota maksutta,

ii) jätehuollosta vastaava toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt ne osaksi 
biojätteen orgaanista kierrätystä koskeviin 
suunnitelmiin, 

iii) niissä on selkeät merkinnät, joista 
kuluttajat saavat tietoa niiden 
jatkokäytöstä biojätteen orgaanisessa 
kierrätyksessä,

iv) ne ovat biologisesti hajoavia siten, että 
kaikki materiaali hajoaa hiilidioksidiksi, 
biomassaksi ja vedeksi luonnollisissa 
olosuhteissa kahdessa vuodessa, kuten 
asiaa koskevassa CEN-standardissa 
edellytetään.”

Or. en
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Perustelu

Tehokkain tapa vähentää tarpeetonta kantokassien kulutusta on ottaa käyttöön kassikohtainen 
maksu. Elintarvikehygienian edellyttämät erittäin kevyet muoviset kassit ovat poikkeus tästä. 
Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön biojätteen orgaanisen kierrätyksen, voivat jättää 
tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle EN 13432 -standardin mukaiset kompostoituvat 
kevyet muoviset kantokassit.

Tarkistus 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Edellä 1 a kohdassa esitettyä 
vähennystavoitetta ei sovelleta irtonaisten 
ja pakkaamattomien tuotteiden kääreenä 
käytettäviin kantokasseihin, koska ne ovat 
elintarvikehygienian ja kuluttajien 
turvallisuuden kannalta välttämättömiä.”

Or. en

Perustelu

Elintarvikehygienian ja kansanterveyden takaaminen on hyvin tärkeää. Irtonaisten ja 
pakkaamattomien tuotteiden kääreinä käytettävät kantokassit auttavat turvaamaan 
elintarvikehygienian ja kuluttajien turvallisuuden, eikä niille ole tällä hetkellä olemassa 
vaihtoehtoja. Tämän vuoksi nämä kantokassit olisi jätettävä 1 a kohdassa tarkoitetun 
vähennystavoitteen ulkopuolelle.

Tarkistus 133
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
elintarvikkeiden jälleenmyyjät eivät tarjoa 
kevyitä muovisia kantokasseja maksutta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elintarvikkeiden jälleenmyyjät perivät 
kevyistä muovisista kantokasseista 
maksun, joka on tehokas ja oikean 
suuruinen.”

Or. en

Tarkistus 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimenpiteillä, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, ei 
aiheuteta pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä.”

Or. en

Tarkistus 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

ˮ1 b. Euroopan unionin on 
varovaisuusperiaatetta noudattaen 
toteutettava toimia, jotta 
hormonitoimintaa häiritsevien haitallisten 
kemikaalien käyttö muovisissa 
kantokasseissa kielletään ehdottomasti 
ympäristön ja ihmisten terveyden 
asianmukaisen suojelun takaamiseksi.ˮ

Or. sv

Tarkistus 136
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä varmistaakseen, että 
jälleenmyyjät eivät toimita kantokasseja 
maksutta, lukuun ottamatta erittäin 
kevyitä muovisia kantokasseja, tai 
tällaisten erittäin kevyiden muovisten 
kantokassien vaihtoehtoja tämän artiklan 
1 c kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jälleenmyyjät perivät 
kevyistä muovisista kantokasseista 
maksun, joka on tehokas ja oikean 
suuruinen tämän artiklan 1 a kohdan 
mukaisen vähennystavoitteen 
saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jälleenmyyjät perivät 
muista kantokasseista vähintään saman 
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maksun. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tällaiset toimenpiteet … päivään … kuuta 
... mennessä*. Jäsenvaltiot, jotka ovat 
ottaneet käyttöön erillisen 
biojätekeräyksen, voivat vaatia 
jälleenmyyjiä alentamaan enintään 
50 prosenttia sellaisten kevyiden 
muovisten kantokassien hinnasta, jotka 
ovat kompostoitavia ja valmistetaan 
vähintään 50-prosenttisesti biopohjaisista 
materiaaleista, joiden raaka-aineet 
saadaan kestävällä tavalla.

________________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on vuosi tämän direktiivin 
voimaantulosta.”

Or. en

Perustelu

Tehokkain tapa vähentää tarpeetonta kantokassien kulutusta on se, että niitä ei toimiteta enää 
veloituksetta. Tätä olisi sovellettava kaikkiin kantokasseihin, ei pelkästään muovisiin, lukuun 
ottamatta hyvin ohuita muovisia kantokasseja tai niiden vaihtoehtoja. Jäsenvaltiot, jotka ovat 
järjestäneet biojätteen erilliskeräyksen, voivat alentaa maksua 50 prosenttia täysin 
kompostoituvien kevyiden kantokassien osalta. Näin kannustetaan siirtymään tällaisten 
kantokassien käyttöön vasta kun asianmukainen käsittely on varmistettu.

Tarkistus 137
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon ympäristöystävällisen 
suunnittelun vaatimukset kansallisissa 
ennaltaehkäisyä koskevissa ohjelmissaan 
ennen tuotteen markkinoille saattamista, 
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jotta muovisten ja erityisesti kevyiden 
kantokassien käyttö rajoitetaan 
tilanteisiin, joissa niiden käyttö on 
sallittava tiettyjä tuotteita varten 
hygieniaan tai elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä syistä tai siksi, 
että kestävämpää pakkausvaihtoehtoa ei 
ole olemassa.”

Or. es

Perustelu

Esimerkiksi joihinkin elektroniikka- ja tekstiilituotteisiin sisältyy usein pääasiallisen 
pakkauksen sisällä olevia pakkauksia, jotka ovat usein tarpeettomia: paitalaatikko, jonka 
sisällä on muovipussi, kodin sähkölaitteiden laatikot, joiden sisällä on muovipussi erikseen 
jokaiselle kaapelille jne.

Tarkistus 138
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 4 artiklaan uusi 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
kuivien, irtonaisten ja pakkaamattomien 
elintarvikkeiden (kuten hedelmien, 
vihannesten ja makeisten) kääreenä 
käytettävien erittäin kevyiden muovisten 
kantokassien määrää vähennetään tai ne 
korvataan asteittain kantokasseilla, jotka 
valmistetaan ympäristöystävällisistä 
materiaaleista, jotka saadaan kestävällä 
tavalla. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tällaiset toimenpiteet … päivään … kuuta 
... mennessä*.

______________
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* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.”

Or. en

Tarkistus 139
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 4 artiklaan uusi 1 c kohta 
seuraavasti:

”1 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimenpiteillä, joilla vähennetään 
kevyiden muovisten kantokassien 
kulutusta, ei aiheuteta pakkauksien tai 
jätteen, myöskään keittiöjätteen, 
syntymisen yleistä lisääntymistä.”

Or. en

Tarkistus 140
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:

”1 b. Jälleenmyyjien on annettava 
kuluttajille oikeus kieltäytyä 
ylimääräiseksi katsomastaan 
pakkauksesta, erityisesti kantokasseista, ja 



AM\1016927FI.doc 65/72 PE528.033v01-00

FI

jättää se myyntipisteeseen. Jälleenmyyjien 
on varmistettava, että tällaiset pakkaukset 
joko käytetään uudelleen tai 
kierrätetään.”

Or. en

Tarkistus 141
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
Liite II – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Muutetaan liitteessä II olevan 
3 kohdan d alakohta seuraavasti:

”Biologisesti hajoavien pakkausjätteiden 
on hajottava fyysisesti, kemiallisesti, 
termisesti tai biologisesti siten, että kaikki 
materiaali hajoaa hiilidioksidiksi, 
biomassaksi ja vedeksi luonnollisissa 
olosuhteissa alle vuodessa.”

Or. en

Tarkistus 142
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Lisätään 4 artiklaan 1 c kohta 
seuraavasti:

”1 c. Komission ja jäsenvaltioiden on 
edistettävä vähintään ensimmäisen 
vuoden ajan direktiivin voimaantulon 
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jälkeen suurelle yleisölle suunnattavia 
tiedotus- ja valistuskampanjoita 
tavallisten muovisten kantokassien 
liiallisen käytön haitallisista 
ympäristövaikutuksista.”

Or. es

Tarkistus 143
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään 4 artiklaan 1 d kohta 
seuraavasti:

”1 d. Muovisten kantokassien käytön 
vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden 
rinnalla voidaan ryhtyä 
ympäristöystävälliseen suunnitteluun 
liittyviin toimenpiteisiin, kuten 
esimerkiksi kaupallisten viestien tai 
merkkien painamiseen käytettävän pinta-
alan rajoittamiseen, jotta voidaan myös 
vähentää ympäristölle haitallisten 
musteiden ja värien käyttöä. Tätä 
säännöstä ei sovelleta muovisten 
kantokassien haitallisista 
ympäristövaikutuksista kertoviin 
ilmoituksiin tai varoituksiin 
jäsenvaltioissa, jotka ovat ottaneet 
käyttöön tällaiset tiedotuskeinot.”

Or. es

Tarkistus 144
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
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Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
kuivien, irtonaisten ja pakkaamattomien 
elintarvikkeiden, kuten hedelmien, 
vihannesten ja makeisten kääreenä 
käytettävien erittäin kevyiden muovisten 
kantokassien määrää vähennetään tai ne 
korvataan asteittain kantokasseilla, jotka 
valmistetaan kierrätysmateriaalista tai 
biopohjaisista materiaaleista, jos ne ovat 
järjestäneet biojätteen erilliskeräyksen. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava tällaiset 
toimenpiteet … päivään … kuuta ... 
mennessä*.

________________

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 
kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. fr

Perustelu

Esittelijän tarkistusta 25 olisi laajennettava kattamaan muukin materiaali kuin 
kierrätyspaperi ottaen kierrätysmateriaalit laajemmin huomioon.

Tarkistus 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
6 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään uusi 6 a artikla 
seuraavasti:
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”6 a artikla

Muovisia kasseja koskevat 
vähennystoimenpidetyypit

1. Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
hierarkia (peräkkäismalli), jossa 
ylimmällä tasolla on vähennys ja 
seuraavilla tasoilla uudelleenkäytettävät 
kantokassit, ympäristössä hajoavat 
kantokassit, teollisissa oloissa hajoavat 
kantokassit ja kertakäyttöiset kevyet 
muoviset kantokassit.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä rajoittaakseen kevyiden 
muovisten kantokassien ja teollisissa 
oloissa hajoavien kantokassien 
saatavuutta tavaroiden tai tuotteiden 
myyntipisteissä. Tällaisia kasseja koskeva 
kielto tulee voimaan vuoteen 2020 
mennessä, ja siirtymävaiheen 
toimenpiteenä niistä on perittävä maksu.

Kevyitä muovisia kantokasseja voidaan 
käyttää tuoretuotteiden (esimerkiksi 
maitotuotteiden ja lihan) pakkaamiseen, 
jos muita vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Teollisissa oloissa biohajoavia kasseja 
voidaan tarjota vain, jos jakelijat voivat 
kohtuudella olettaa, että kassit kerätään 
esimerkiksi biojätekeräykseen, 
ylimääräisen jätevirran välttämiseksi. 
Kassit on suunniteltava käsiteltäväksi 
biojätteen tavoin.

Uudelleenkäytettäviä ja ympäristössä 
biohajoavia kasseja voidaan edelleen 
jakaa kuluttajille vuodesta 2020 alkaen. 
Elintarvikealalla kasseista on perittävä 
maksu, joka on johdonmukainen tämän 
direktiivin tavoitteisiin nähden.

3. Jos kassit ovat ympäristössä 
biohajoavia, tämä on merkittävä kassiin 
selkeästi merkillä, tunnisteella tai 
värikoodilla. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä näiden 
merkintöjen määrittämisestä, jotta 
varmistetaan niiden tunnistaminen 
kaikkialla unionissa. Jäsenvaltiot voivat 
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toteuttaa toimenpiteitä muiden 
ominaispiirteiden, kuten 
uudelleenkäytettävyyden,
kierrätettävyyden tai hajoavuuden 
merkitsemiseksi.

4. Biopohjaisilla kasseilla ei saa olla 
haitallista vaikutusta ihmisten tai eläinten 
ravintoa koskevaan maataloustuotantoon 
tai ympäristöön; materiaalien käyttö 
sallitaan vain, jos ne ovat biomassan 
kaskadiperiaatteen mukaisia.

EU:n standardin EN 16575 mukaisesti 
biopohjaisen tuotteen katsotaan olevan 
kokonaan tai osittain biomassasta saatu 
tuote.”

Or. en

Tarkistus 146
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kahdentoista 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

Jäsenvaltioiden on käynnistettävä aloitteita 
ja tiedotuskampanjoita sekä laadittava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään kahdentoista 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina, jotta helpotetaan parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 147
Marusya Lyubcheva
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kahdentoista 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava 
kansallista lainsäädäntöään ja saatettava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 
kahdentoista kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
komissiolle kirjallisina.

Or. bg

Tarkistus 148
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
oikeudellisissa säädöksissä on viitattava 
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään.

Or. en

Perustelu

Tätä ei edellytetä muilta kuin oikeudellisilta säädöksiltä tai kampanjoilta.

Tarkistus 149
Anna Rosbach

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet 
toimenpiteitä kalenterivuonna 2006 tai 
sen jälkeen, perusskenaario on 
kalenterivuonna 2005 käytettyjen 
kevyiden muovisten kantokassien määrä.

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön perusskenaario, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden aiemmat 
saavutukset.

Tarkistus 150
Marusya Lyubcheva

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
direktiivin soveltamisalalla antamansa 
keskeiset kansalliset säännökset ja 
ohjelmansa kirjallisina komissiolle.

Or. bg

Tarkistus 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
direktiivin vaikuttavuutta viiden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta.
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2. Tähän tarkasteluun sisältyy kuluttajille 
tavaroiden tai tuotteiden myyntipisteessä 
irtonaisten ja pakkaamattomien 
elintarvikkeiden, kuten raa’an lihan, 
kalan, maitotuotteiden, hedelmien, 
vihannesten tai makeisten kääreeksi 
toimitettujen kevyiden muovisten 
kantokassien vähennystavoitteen 
asettamisen arviointi.

Or. en


